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అక్షరా థా ా సంలో అప్పారావుది కాదు మేలుబంతి. ఇరవయ్యేళ్ళ పాయాన భావకావ్యా 

వరణంసుంచి స్వతంతించి విప్రవించి ఆగొన్న అలగా సందుగొందులగుండా 

అభ్యుదయ ఘంటాపథానికి వచ్చి చేరుకొన్న శ్రీశ్రీకి గమ్యం నిరైశించింది మాత్రం 

("భావికి బాట” గురజాడ గురువే. సాహిత్యానికీ (పజాజీవి తానికీగల (బహ్మముదిని 

గురించి వివరించింది ఆయనే, “అభ్యుదయి కవిత్వంతోటి అలాకలిసింది అప్పారావుకు 

పొత్తు. ఆలోగా, ఆయన జీవితావసానవేళ సనసన్నగా తోచిన “అభినవ కవిత్వం 

చిక్కనై తెలుగుమీరి ‘భావి కవిత్యమయింది. ఆదీ ముదిరి “అభావి “అహంధావి 

కవిత్వాల పిందెలు పుట్టాయి. చెడుతూన్న చెట్టుకు కాయకల్స చికిత్స అవసర 

మెంది. నులి వెళ్ళతో జాతి గుండను౦ంచి పీల్చి బోదె కందించి పూతకూ పిందికూ 
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పంచే జీనసొరాన్ని తెలుగు కవిత్వానికి సగఫరాచేసి పోయిన కనిత్య విషమ్క 

గనుకనే అప్పారావు ఈ అన్ని మార్చులలోనూ తాను మారకుండా నిలిచిపో 

గలిగాడు, 

“తెలుగు (పజల స్మృతిపథంలో అప్పారావు సదా జీవిసాడు. ఒనిపోయి 

నప్పటికీ అతను జీవిసున్నాడు,” అన్నాడు కన్నీఫ చేతితో తుడుచుకొని గురజాడ 
చు oe; 

వెంకటరామ దాసును ఊరగిడిదామసీ ఉ తరం రానూ, గిడుగు రాపుమూ రి, 
యు అలి అనీ న. 

అయినా అప్పారావుమూ రి 1815 నవంబరు మాసాంతపు రోజున (హాజతి సి 
ల ork 

కోల్పోయింది. కళ్ళతో చూచి కళ్ళకు గటినటు ఆ రూపాన్ని అత్షరాలటో చిత్రం 
bod ర హా 

చారు డాకరు గిడుగు వేంకట సీతాపతిగారు : 
(on) 

వెడల్పయిన నుదురు, చక్కని పెద్ద కనులు, ఆ భనులకు గొ పగు 

పట్టినట్లున్న కనురెప్పలు, 9 అంకేవలెనున చెవులు, సోగణా కాస వంగి 

నట్లున్న ముక్కు, మృదువైన అధరము, దాన్మికింద కొంచెము సంప్పుతేరి 
స్ఫుటముగానున్న గద్దము, వెడల్పు, పొడపుగల చర్కీళ్ళు, పురుష లక్షఐము 

లకు తగినట్లు కనుబొమలు, మీసము-___ఇపీ అన్నీ ముఖమునకు నిందుతినము, 
గాంభీర్యము కలిగించి, వీరు దృఢకొయులు, ఆరోగ్యపంతులు అయిపుదినవతె 

నన్న అభ్మిపాయమును కలిగించును, కొని వీరు బాల్యముసుంపన్నీ అర్భకులు 
గానే ఉండేవారు. 2. 

తలపొగాల రోజుల్లో అప్పారావుది పెద్ద తలపాగా; మీసాల దినాళ్ళలో 
కోరమీసం. సొటివారిలో తలెత్తుకొని తిరిగి పెద్దమనిషి అనిపించుకొన్నాడు. ప్యవ 
హార దకుడయ్యాడు. కుశా(గ బుద్ధికి పీరు బడ్డాడు. పైగా ముందుచూప్పగల కవి, 
హాస్యదృష్టితో లోకాన్ని చూస్తూ దయతో మనస్సులను బోధ సరచుకొంటూ తాత్వి 
కుడు కూడా కౌగలిగాడు. 

కోన్యాణల్లం నాటకంగాని, గురజాడ సాహిత్యం అంతా కలిసిగాని ఆయనకీ 
చిరంజీవి త్వాన్ని (పసొదించలేదు. ఈ సాహిత్యంకంపె దానిని సృషించిన మనస్సు 
చాలా గొప్పది. సమకాలానికి ముందుబడీ దానినుంచి వేరుపడీ మాత్రమే ఆయన 
గొప్పవాడుకాలేదు. ఆ కాలానికి ఎంతో ఎగువనుకూడా ఆయన భావన చరించింది, 
అలాంటివాడు తన జాతికి ప్రాతినిధ్యం వహించగలుగుతూనే, ఇతర జాతులకు తన 
జాతి తరపు రాయబారి కాగలుగుతాడు. (ప్రాంతీయ విలక్షణత్వాన్ని నిలుపుకొంటూనే , 
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సార్యజనీనమెన సామాన్యత్యాన్నీ సొధించుకోగలుగుతాడు. 3 మృత్యువును ర్ 

గురజాడ అప్పారావు జీఏంచడానికి కారణం ఇదే. 

భవిష్యత్తులో ఒకొక ఏడాది పై బడుతున్నకొదీ, గడిచిపోయిన రోజులను 

నక్కు.తిరిగి చూచుకొ నేటప్పుడు, తెలుగువాళ్లు గురజాడ అప్పారావుకు 

“న మతళో, గౌరవముతో” జోహారులర్పిసారని వఏజుడెన అలనాటి ఆంగ్లేయుడు 

రాశాడు. “రచయితగా, పండితునిగా, దేశభాషా సంస్కరణోద్యమ ఆద్యులుగా 

లోకము ఆయనకు హారతులు పడుతుంది,” 4 పొల్లుటోవడానికి ఇ దేమీ జోస్యంకాదు, 

ఆయన బహుముఖ కృషిని, అనన] (సయోగాలనూ గమనించిన ల 

అప్పారావు పొడె నాకిట్లని బి. యన్. శర్మపంటి (పత్యరులుకూడా, జాతికి సొపాత్యా 

నికీ “ఆత్మస్నేపహితుిదని అప్పారావును (పస్తుతించగా, కోరు లావాడెపల్లో అప్పా 

రావుతోబాటు నలిగి మెలిగిన న్యాయవాది యస్. శ్రీనివసయ్యంగారు. ఉరకుండ 

గండా ౩? నామాన్యుడనిపించే వ అప్పారావు, సొహిత్యంతొనూ 

ర పురావస్తు తత్వళొ స్రంలోనూ మాత్రే యుగార్, లోకుల తిరు ఏన్నులను గు రెరగడంలో 

కూడా ఎంతో జానాన్ని సంపొదించాడన్నాడు. మార్కాహంటర్లాంటి విద్యావే త 
వ అధి 

వేసిన అంచనా సరె నదనుకొంటపే, అప్పారాపు “దకీణ భారతదేశములో గల 

మేధావులలో పండితులలో (పథమ (శణికి చెందిన వ్యకి 19 

ఇందరిన్ని విధాలుగా (పసుతించినా, “పండిత” వర్షంలో అప్పారావు గురించి 

నాటికీ నేటికీ చిన్న చూసే ఉంది. గిడుగు వెంకటరామమూ రి కుమారుడు వేంకట 

సీశ్రాపటగారు కూడా ఒకమారు నోరు విడిచి అనగా లేనిది, ఆనాటి ఆకొశరామన్న 

ఒకడు, నీపు అపండితుడవని రాయి భిసరడ మేం వింత? దీనికి గల ఒకే ఒక 

అరం ఆ స్పారావు నిరాడంబరత్య మే. అడుగు పెట్టిన చో"పైబా జ్ఞానపు గనులను 

చూకగలిగిన వివేకి ఆయన. విద్య అంపనకు వినయాన్నిచ్చింది. చివరి వరకూ 
జిజ్రాసువుగానె ఉండిపోయాడు. 

అలాగే అప్పారావు శీలం గురించి అపవాదులన్నో చలామణిలో ఉన్నాయి. 

దిని అర్హం ఆయన విశాలదృక్సథమే. వర్షధర్మంలో అ|కమాన్ని, దాంపత్యజీవి 

తంలో స్త్రీ విషాదాన్ని, బోగంపిల్లలో మానవత్వాన్ని, మతసంస్థలుగా కొరడు 

బారిన వాటిలో లోపాలను ఆయన గమనించాడు. దేశిరాజు పెదబాపయ్య లాంటి 

దాహ్మ సమాజికులు కూడా అంతర్వర్హభో జనాలకు పెడముఖం "పెడుతున్నప్పుడు 
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రఘుపతి శేంకటరత్నం వంటి నూతన మతగురువులు బోగం మేళాలను కంటగించు 

is డమేగాక వయస్సు వచ్చిణ విధవల పునర్వివాహాలకు నొచ్చుకుంటున్నప్పుడు,; 

శ్యావృ తిని సంస్కరించడం దేశం నుంచి హిమాలయిపర్వతాలను నిష్మాలింపె 

జూడడమేనని హీమాహేమీ సంస్క ర్త రలే పెదాలు చస్పరీస్తున్న్పుడు, సింన్ముంర 

ణభోద్యమాలకు విమర్శకుడయ్యాడు గనకనే తాను దూరుపడ్రాడు, మానఏయచ్భర్చ 

థమే ఆయన తత్వం, వస్తుతత్వం గురించే ఆయన ధ్యాన. పహాదయ వ్యాపారం 

మీదనే ఆయన గురి, టి. యస్. ఇలియట్ నిర్వచనం (పళొరం, ఆయన వికి. 

Wisdom isa native gift of intuition, ripened and given 

application by experience, for understanding things, certainly 

of living things, most certainly of the human heart. 

కొయ్య బొమ్మలను విడిచి కోమలమైన హృదయాలనే మెచ్చబూను కొన్న 

మనిషికి లోకంలోని సాదాతనం పగ అవుతుంది. సాదాతనాన్ని తనమీదికి కవ్వించు 

కొని నింద తలమోయవలసివస్తుంది. గొప్పదనం గొప్ప మనిషికి అను క్షణమూ 

ఒక శిలువమాను దండన. 

నాకు తెలిసి ఒకటికంటు ఎక్కువమార్లు గురజాడ అప్పారాపు మరణించాడు. 

ఆయనవి రెండు జన్మలూ మూడు మరణాలూ. బతికిఉండగా గానే విరోధులు ఏసివిన 

రాళ్ళతో ఆయన కీ రికి ఒకమారు చచ్చినంత పనైంది, తీరా చనిపోయాక, క్రీర్తి 

కాయాన్ని హింసిస్తూ పారనంది జగన్నాథస్వామిగారొకమారు, పొట్లపల్లి సీతారామ 
రావుగారొకమారు “జయంతి కుమారస్వామి"గారింకోమారు దాడిచేశారు. రామందాడి 

చేసిన చిల్లరమల్లర ఘాతుకులకు లెక్కేలేదు. “ఫిలిస్టయిన్స్” (Philistines) అనే 
మాటకు (ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలు కల్పిస్తూ సాగిన ఈ “విమర్శ'లు నిందలుగానే 
చరిత్రలో మిగిలిపోయాయి, భాష, సాహిత్యం తమ హక్కు భుకాలనుకొనే నిక్కు 
టోతులు నాటికీ నేటికీ గురజాడ అప్పారావును ఢీకొని బొ ప్పెలుగట్టిన మోరలతో 

అక్షరాలా శృంగభంగంపొందారు. ఏల పాటలకూ స్త్రీల పాటలకూ వాజ్మయంలో 

ఎలాంటి స్టానమైతే ఉందో, జాతి జీవితంలో గురజాడ సాహిత్యానికలాంటి స్తానం 

ఉంది. ఆ Ae నాలుకకు పట్టాయి, మనస్సుకెక్కాయి. ఆ ఛందస్ఫూ తలుగు 

వాడి సొంత మైంది. కాలక్రమంలో ఒకానొక బిందువువద్ద నిలిచి సమసాం(ధ 

జీవితాన్ని వై విధ్యసంపన్నంగా అక్షరబద్ధం చేసిన కన్యాఖణల్మ నాటకం, 

సాహిత్యానికీ సంఘచర్మితకూ ఉపయోగపడింది. కాబట్టి పనిగట్టుకొని ఎవరోకల్చి స్తే 
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కలిగిన పెద్రతనమేమీకాదు ; తెచ్చి తన తలపె తాను మోపుకొన్న కిరీట మేమీళా 

గురజాడ అప్పారావుది. జాతి వ ర్రమానాన్ని న. భవిష్యత్తురో ముడి వెయ్యబడ; 

పాతను కొ తతో అతుకుతూ "కామెరుంగు"లను చిమ్మబిట్ట ; ఫ్ స. గాత్యంలోనే 
€ 

గార న. (ప్రజా దృక్పథంరో జాటు, జీవితంలో ఆరోచ సూతుదాద 

పూ పూర్వక మైన నవనాగరిక వె ఖరి నవలంవించబట ; తనంతతాన ఆయన 

ప వరించింది. ఆయన ఎ త్తినాడని త. రొంగాచా ర్యులవారు పర్పంచిన 

శశ 

“వజాసామాన్య ర కధ్వజం” ఆనాళ్ళలో పండిత వృషభాలకు “ర కవస్రశకల 
— 

మెతే, ఈ నాళ్ళలో సదరు వృషభాల సంతాసానిక్ బెదురు పుటేస్తున్నడి. ఏ లగ 

దూడలూ గి తలూ దుక్కి. బదులూ చేసిన దాడుల అంతరారమిచెే. 
అజా ఆ) టు 

సాంస్కృతిక పునరుజీవనం (62153203) చేకూర్చిన మార్పులు గురజాడ 

అప్పారావు జీవితాన్ని సాహి త్యాస్నీ తాకి ఏడిచినంత గట్టిగానూ. మెొండుగనూ 

ఆనాటి ఆంధ పముఖుల జీవితాలనూ సాహిత్యాలనూ స్ప గించలేదు. సచూ జర్ర 

అట్రడుగుపరకు విద్యా ఏజ్జానాలను తీసుకుపోయే౨దువై (గంథభాషను సంస్కరించి, 

విద్యాఏధానానికి జాతీ మతను ఒంటబటించి, రచయితలను జాతికి అధ్యాపకులుగా 

చేయాలనుకొన్నాడు. రచయితలలో కాల్పనిక వాదం రగులొ-లిపిన అం 

సౌందర్య తృష్షను దగ్గరకు చేరనివ్వక, ఆదర్శబలంతోటీ వస్తుపర మెన దృషితా 

(పజాహితకర మెన సావాత్యాన్ని సృష్టించి మనోవికాసం కలిగించబూనాడు. ఆయన 

హాస్యంలోకూడా గంభీర హృవయన్పందనలు వినిపించే దిందుచేతనే. మెచ్చని 

వాళ్ళను విడిచి ముందుకు వెళ్ళగోరాడు. గతించాకనే అప్పారాపు గొప్పను హఠా 
త్తుగా గు_రెరిగినట్లు, కాకినాడలో కూడిన చతుర్దాం(ధ మహాజన సథభవారు “ఆంధ 

దేశమునకు మహోపకారము చేసినవారిలో” ఒకరుగా అప్పారావును సేర్కొ 
న్నారు. శాసనసణలో భాషావిషయమె అప్పారావును గటిగా వ్యళరెకించిన 

మోచర్ల రామచం[దరావు, ఆ మహాసభ అధ్యక్ష స్టానంనుంచి _పసంగిస్తూ 

“తెలుగు భాషను జానా భివృద్దికిని జనసామాన్యమునకు అర్హణ్జానము కలిగించు 

నవీన రచనాపద్దతికిని దారు మారదర్శకులై రి” అన్నాడు. 9 

ఎటొచ్చీ కందుకూరి వీరేశలింగం, గిడుగు రామమూ రి, గురజాడ అప్పా 

రావు--ఈ ముగ్గురె, ఆధునికాంధధ సాహిత్య నిర్మితిలో. అభిరుచి నిరయంలో, 
స లం 

రాశ్ళి తిన తొలిపనివాళ్లు. ఈ (తయంలోనూ వీరేశలింగం మూలవిరాటు. ఆయన 
అతి యు 
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తోటి అప్పారావుకు గల సామ్యమల్లా, ఒక్ పూరరాశికీ అందులోని భాగానికీ 

గల సామ్యమే. అలాగే దేశభాషా సండితుడుగా గిడుగు రామమూ 0 

బుజాలను అప్పారావు దాటిపోలేడు. నవయుగ భావచేశన మూడుపాయలుగా 

సొగిన సెలయేరు, కోలం చేతి ముమ్మొనవాలు, వాస్తముగ్గురూ, నూతక్కి రామ 

శేషయ్య గారి కావ్యచరణాలను కొదిగా వూర్చి రా ని అః రి ఖీ బ్ శ 

మూట బారెడు రక్త మొక్కథు 

మూట వెలిగెదు తేజ మొక్కకు 

మూడనుకు తప్పు. 

— అని వాశను వర్తించవచ్చు. అయితే వారికి ఆ 
న్! రఫి 

గురించి అంగీకొరం ఉండేదని భావించడం పొరబాటు. సంస్క రగా సీ రేళలింగిం 
గిడుగు రామమూ రికి ఆచార్య పాయుదు; గురజాడ అప్పారాపుకు కనీసం 111 
తర్వాతనై నా "నిశ్చయముగా మహాపుదషుడు”. భాష గురించీ, సాహిత్యం గురించీ 
ఈశ ఇదరికీ ఆయసకూ చాలాకాలం సరిపేడలేదు. అప్పొరాపు మరజీంచిన నొలు 
నకు అవసొన దశలోనే వర్తమానాంధ భాషా పవ ర్రళ సమాజానికి సీరేళ్లరింగం 

అధ్యక్షుడుగా ఉండబూనాడు. అంతవరకూ వారిమధ్య సంబంధాలుకూడా అంతంత 

ఎన్న. విషయాలను 

మాత్రమే. '(బహ్మ నమాజంకూడా అప్పారావును ఆకటుకోలీక పోయింది. 
(on 

సంస్కరణాది విషయాలలో వీరేశలింగం పరిశుదవాదం మానవుల హృదయ 
రా 

శ ర్మంతోటి స్పర్దించే సరికి; ఈశ్వరుని పితృతళ్వం సంస్క. రల పితృస్వామిక నియొవ 
తృత్వంగా పరిణమించే సరికి; నీతినిషల "పేరిట దయకూ జాలికీ జాగా కుంచంచును 
పోయే రికి? గురజాడ అప్పారావు స్నెహ, (పేమమార బోధకు పూనుకోవలసి 
వచ్చింది. సంస్క ర్రల గుంపులో దూరిన ఆషాఢ భూతులను ముసుగూఎదీసి 
బటాబయలు చెయ్యవలసి వచ్చింది. అలాగే భాష విసయంలోనూ, శృంగార రన 
పోషణ విష మంలోనూ, "పండిత" సంప్రదాయానికి దుర్గరక్షకుడుగా నిలిచిన 
ఏ రేశలింగం రచనలను పబీకునే విమర్శించవలసి వచ్చింది. బోగం మేళాలను 
సమర్థించకః న్నా సంగీతనృత్యాది లలితకళలకూ టోగంవారికి ఉంటూ వచ్చిన 
షా గురించి ఉపన్యసించినప్పుడు, అంతటి ఆ_పమితుడై న గిడుగు రామ 
మూరర్షిక బాధ కలిగింది __ ఇక పారనంది జగన్నాథస్వామి వంటి వారి దృష్టిలో 
అప్పారావు రసికావతారం కాకుండా ఎలా పోగలడు ? సమకౌలాని కే ముందడుగు 
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వేసిన సాహసి గురజాడ అప్పారావు. అడవిలో ఆయన తొక్కిందంతా దారి 

అయింది. ఇప్పుడది ఇసుక చొంకగా మారింది. 

రచయితే కొదలచువోని వ్య కిక “మహాకవి” నన్న స్పృహ ఉంటుందా ? 

కేయ్యూనిగు లు కాదు మొదట ఆయన తలకు ఆ విరుదు బండను ఎ తింది; దేవుల 

పల్లి కృషశాత్రీగారు తమ గేయంలోనూ, నిడుదవోలు వేంకటరావుగారు తమ ఉపో 
దాత రసుంలోనూ ఆ పని చేశారు. వింజమూరి రంగాచార్యులవారు రోక ముత్యాల 

శ్ర్రైత అప్పారావును “క పవీందచం[దు"డని “సర్వాన్ కది; * అస్వ్పారాప్పు సూతం 

అంచటి న్వాత్కంర్ల (పదర్శించకుండ్రా, ఉతరో త్తరా బయలుచేరి రాగల ఒక మహా 

సరంగారాసి 1916 ఆంశచవ్యతికో ఉగాది సంచికలో ప్రకటించిన “అప్పారాయ | 

రచయిక కోం౦0 అందరూ కలిసి అనుకూల పరిసితథులను కల్పించాలని అన్నాడు. 
థి 

ఇది ఆతి వినయమూ కొటోదు, ఆయన ధూ రుడూకాదు. ఎందుకంపే తానొక 

కొత పుంత రొక్కుతున్నటుగు ర్తెరిగాడు. సంకల్ప పూర్వక మెనదె ఈ పథి 
అణాల ఆ "జక. 

mi (పదర్శనం వొ త రచయితల కోసం, వాతి మద్దత్తు కోసం, ఆయనవడిన తహతహ 
PRIS 

సమ సం, గామ రచయితలు సుసంపన్న చు న నాగరిక మైన సొహిత్యాన్ని 

సృషంచాలనే కోరిరవల్రనే కరిగింది, తన (పయఠత్నం అల్చమెనద దని తానే జను 

కొంపే నయంగా యిలా రాయడు: 
స్ట 

తెలుగులో నవ్యరీతులకు నూతన (పమాజణాలకు [పయత్నించిస మొదటి 

క ఎని స నా కావ్యకళ సఏనరః కావ్య యితిప్పృతాలు భారతీయం. కవితతో 

ఉ తమ [పయోజనాలను ఉపలక్షించాను; జీవితాన్ని నూతన దృక్పథంతో 

దర్శించి, కథా, కవితా రూపంలో డాని త తాన్ని అన్వయించడానీకి (పయ 

త్వాంచాను.10 

అణాల 

ఎంత నవ్యరీతులె నా కావచ్చుగాని, అప్పారావు గతాన్నీ అది ఇచ్చిన వాడ 

సత్వాన్నీ పూ రిగా నిరాకరించలేదు. అలాగే వారసత్వం "పేర రాజాధీనమూ 

పండిత క జెద్యసూ నె పేచ్యమూ అయిన సాహా త్యాన్ని యు తంగా ఒప్పేసుకో 

లేదు. సం|పదాయాన్ని నిరసించాడని అప్పారావును విమర్శించే వాళున్నారు. సంప 
య 

దాయనుంపే ఏకశిల (Monolith) కాదని వాళ్ళు గమనించరు. వాజ్మయంలో గేయ 

* 'ఆంధధారతి' ప్మలికలో “కన్యక” అచ్చు పడినప్పుడు అప్పారావు పేరుకుముందు “కవి 

శేఖరి దిరుడు ఉంది. బసవరాజు అప్పారావు, బరా శేషగిరిరావు, నిడదవోలు వేంకటరావు 

EO SD ధృవీకరిస్తున్నాయి. 
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వాజ్మయం, మతంలో ఆది వై దికమో లేక బౌద్దమో అప్పారావును తృ పి పరి 

చాయి. ఆయనది మత సమన్వయ వై ఖరి. అంతేగాక చాలావరకు “లెకిరి 

(5602120) వె ఖరి. కర్మకాండలూ మత సంస్థలూ ఆయనకు సరిసడలేదు. అంత 
మాతాన్నే ఆయన సంపదాయవిరోధి అయికూర్చోడు. రాధాకృషన్ అస్నబ్లు-- 

Tradition is not only concord with the past but also freedom 
from the past.11 

“పంజరమ్ముల నున్న కట్టను పగలదన్నగ” జూచినవాడు, “మందగించక 

ముందు కడుగెయ్” అని కూడా అనగలిగాడు. కావ్యం రాసినవాడుముట్టుకే కవి 
శబ్దవాచ్యుడయేట్లుంచే, నిజమే, గురజాడ అప్పారావు మహాకవికాడు. నౌటకొది 

పృక్రియలుకూడా కావ్యభేదాలే అయితే, గురజాడ అప్పారావు మహాకఏ. ధాసుడూ 
ఫూదకుడూ కావ్యాలేరాసి మహాకవులుకాలేదు. తెలుగు కవిగా పదేళ్ళకం"ట అదనం 
జీవించని గురజాడ అప్పారావు కొందరి దృష్టిలోనై నా “మహాకవి” కాగలిగాడు టే, 
ఆయన కావ్యరచనలోని ఛందస్సుగానీ, శబంగానీ సువ్యవస్తితమూ, సుసంస్క్యుతమూ 
సంస్కృత ముకూడా అయినందువల్లకొదు. తరువాతిత రాల వారికి విశ భ మన, * ఖ్రూర్వ 
మైన శబస్ఫూ రిని (ససాదించిపోయాడనీకాదు. తాసు రాసినవిధంగా రాయకుండా నే 

పోయివుంటే, తరువాతివాళ్ళ తాము రాస్తున్న విధంగా రాయలేరపోయేవాషు. 
చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రి పద్యాన్ని సులభసుందరంచేశాడు. అయితే గేయాన్ని 

పైకెత్తింది గురజాడ అప్పారావు. గేయంలో వాడుకమాటలను అధికంగా (ప వేళ 
పెట్టి వాటికి కావ్యగౌరవం కలిగించడమేగాక, రసస్ఫూ ర్రికి (గాంథిక పదజాలం 
కంటె ఎక్కువగా అవే ఉపకరిసాయనికూడా |పదర్శించి పోయాడు. ఇందస్ఫుచదేశి 
తనం, కొవ్యభాష సౌలభ్యం, ఇతివృతాల నవ్యత్వం, సమకాలికత్వం, ఉపడెశబల౦_ 

ఇదంతా గురజాడ అప్పారావు కవిలోకానికిసె పెట్టిన భిక్ష. అందుచేతనే పడి ఇరవై 
గేయాలకం పె ఎక్కువ కవిత్వ సామగ్రిని చేకూర్చి పెట్టిపోని మనిషి నికూడా 
“మహాకవి” అనేందుకు ఆ కొందరు పూనుకొన్నారు. శ్రీ థ్రీ అన్నట్లు. 

ఏ కవియొక్క_ ఆవిర్భావంవల్ల ఈ [పపంచం ఇంకో అడుగు ముందుకు 
వేసిందో ఆ కవే మహాకవి. 12 

అంచనాలు (పతి తరానికీ మారిపోతూ వుంటాయి. కవుల కీ రి పరమ 
చపల. నేటి శిఖరిణి స్థాన నంలో, రేపటి అభాకం కంటికెదురుగావచ్చు. అయితే 
బొమ్మలకొ లువులో పైనుంచి కిందికీ కిందినుంచి .పెకీ బొమ్మలను మారుసూ 



తన ముచ్చట తీర్చుకొనే చిన్నదానివంటి వాడు, విమర్శకుడనిపించుకోడు. అభి 

రుచిలో రాకతప్పని గొప్ప మార్పులూ విమర్శకుల తీర్చులూ ఒక్క కాదు. 

గురజాడ కావ్య జీవితానికి గూడా ఉచ్చనీచదశలుంపే ఉంటాయేమోగాని, కవి 

అయినవాడు “అకవి” అయిమాతం కూర్చోటోడు. అలా అ స్పవ్య సంగా తీర్పు 

చెప్పే విమర్శకుడు యమధర్మరాజు కొలువులోని ఎచ్చిపిచ్చి తలవరి. అలాంటి 

ఆతతాయికిన్నీ, అభిరుచి గలిగిన “సంపత్” వంటి సద్విమర్శకుడికి న్నీ గుణం 

లోనే భేదం ఉంది -- కుమతికీ మతిమంతుడికీ ఉన్నభేదం ! గురజాడ అప్పారావును 

మహాకవి కోటిలో చేర్చడం సముచితం కాదంటూనే, క స... నాటకక ర; 

ఉద్యమ పవక; దూరదర్శి ; కాలముతో మార జీవితాన్ని సమాజాన్ని నిశితంగా 

(పతిపాదించ గలిగిన సమీత్ష్యకారి. (ప్రయోగ సాహనమున్న (ప్రతిభావంతుడు... 

అతడు మహాకవి కాకపోయినా ఖండకావ్యరచనకు _పేరకుడు, మార్గదర్శి,” అన 

గలిగిన సమ్యక్ దృషి “సంపత్” గారికి ఉంది.!3 

కాలమనే జవనాశ్యపు జూలును ఒడిసిపట్టుకొని ఒక్క. ఉదుటున ఎగిరి 

దాని మూగసన జేరి, ఆ చెదురు చూపుఐ “బుక లొను ఇష్టానువ రి రినిగా మార్చు 

కొని, యుగాశ్వ హృదయాన్ని బోధపరచుకోగల వేతృత్వమున్నూ : కాలాను 

సారంగా మనస్సులను మలచగోరి _కదుపరిణామ మందగతిలో నే ఎంత చిన్నది నా 

ఒక దాటు చేయించగల నేళృత్వమున్నూ ; అవ్చారావు సమకాలీనులలో అనేకు 

లకు లేవు. గకియారపు ముళ్ళ నడిమి కాలాన్ని సంభింపజేయబూనారు కొందరు. 

కొత ఒకరోతగా పాత ఒకఏంతగా తలకిందుల తపస్సు చేశా రింకొందరు, కానడా 

నికి అందరూ 'అగండులే” ! ఒకరి గీతలు తొక్కుక్"ంటూ మరొకర , పెనుమార్చు 

తుఫానుగాడ్చుకు చెల రెగి అతివేలంగానురుసులుకక్కసాగిన బ్రీవితసము ద్రంలోఉ శ్రాల 

తరంగ సన్నిభంగా, కందుకూరి పీరేశలింగు, గురజాడ అప్పారావు రఘుపతి 

వేంకటరశ్నం, గిడుగు రామమూర్తి, కొమ్మరాజు లక్మణరావు, జయంతి రామయ్య, 

కాశీభట్ల (బహ్మయ్యశా స్రీ, తిరుపతి వేంకట కవులు, చేదం వేంకటరాయశా క్రీ 

ఆకు వేంకట సాంఖ్యాయన శర్మ. పానుగంటి లత్ష్మీనరసింహారాపు చిలకమ రి 

లక్ష్మీనరసింహం, మా రెప రామచందదళాస్తి, చిలుకూరి వీరభదరావు __ ఎవరికి 

వారె అతిరథ్మపాయులు. అది “బటాన్ల" జాతి; అతికొయులూ మహామతులూ నైన 

వారి వంశం సందొమ్మిదో శశాబ్చిలోప్పటి కట్టాలో శ తాద్దానికి తనమనస్సు 

నర్పించుకోకుండా, ఇరవయ్యో శ శాబ్దిక అప్పగించు కొన్నాడాయన. కత్రా స బై 

ఇ 

i 
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గాకుండా, ఆయన నవ్యత వాస్తవమైన నవ్యత. ఆయనకూ నవ్యులకు ఆద్యులుగా 

గణనకు వచ్చిన తదితరులకూ, చూపులోనూ తలపులోనూ తేడాఉంది మహాపురుష 
డైన వాడు సృష్టించిన సాహిత్యానికిన్నీ, కానివాడు సృష్టించిన సాహాత్యానికిస్నీ, 
గుణమే భేడించక తస్పదు. ఇందుజేత కూడా గురజాద సాహిత్యానికి ఆయవ 
వ్య కిత్వపు గొప్ప మొహరు పడుతున్నది. 

ఇం|దగంటి హనుమచ్చాస్రీగారి మాటల్లో చప్పాలంపసపే, గుగరటొడ్య అప్పొరాప్ప 

తెలుగు సొరస్వతానికి “సరిహద్దు”, 14 వచన రచయితలు, కథాకారులు, నాటక 
క రలు, కవులు, అందరూ పవత సొంతపరచుకొని, వ్యక్తి రిని మహ త్రరమెన 
సాహశ్యశ క్రి కిగానే మార్చి వేశారు. పద్యరచయితల కంటె ఎర్ము.వగా వచన 
రచయితలే గ గురజాడ అప్పారావుకు సాహిత్య వారసులని శ్రీపాద స్కుబహ్మణ్య 
శాస్రీరాశాడు. 15 ఇందుకు తగినకారణం లేకపోలేదు. రాయ్మపోలు ర 
వెంటలేచిన నవకవిలోకం “భావి కవిత్వావరణలో (పవేశించిన రోజులలో, 
అప్పారావు స్తాపించిన (పజా దృక్పథం మరుగునపడింది. పండితుల శిరోఃకోంసం 
కోసం గాకున్నా, తమతమసాంఘిక, విద్యాసంబంధి నేపథ్యాలను పురస్త రించుక్ నె నా, 
“మార్గ కవిత వాసనలను కప్పులుతిరిగి న్. రాకుంశే లు ముఖ్యుడైన 
(పతి 'భావకవీ గురజాడ అప్పారావును (పేమకో భరతో సంథావించి, వెంటనే 
పక్క దారికి మళ్ళిననాడే. అలాగే ముత్యాల Su హం. కాస్సేపు 
మెడలో చేసుకొని ముచ్చట తీరాక తీసి పక్కున బెట్టాడు. రాయపోలు వారి 
“చిలకి కూడా ఆ ఛందస్సుకు పుట్టినబిద్దే, పూర్వోక్త క్ర మెన 'రంగావార్యుల గేయాన్ని 

వచనం చేస్తే 

వేగుజుక్కు. వెలుగును నిదామత్తులు చూడలేకపోయారు. దాని కోటి 
సూర్యకాంతి అడవిగాసిన వెన్నెలఅయింది. ఆ చుక్క. రాలింది, ఇంకొ 
నిదలో ఉంది లోకం. ఇంతలో తూర్పు తెల్లవారింది. పతుల. కలకలారావం 
మొదలై ౦ది, ఆ రాలిపోయిన వేగుజుక్కను 'చూచి ఉండిన కొద్దిమంది దాని 
శోభ గురించి పొగుడుతూం'కే, అప్పుడప్పుడే ఒళ్లు విరుచుకో సాగిన వాళ్లు 
తెలబోయారు: 

ఎక్కడైతే చుక్క వెళింగనొ 

అక్కడొక్కటి కాంతి వెలసెను 
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అటులెతి జనంబు అలను ఉం -౨ ధా 
అద్బుతంబునం జూడ(గన్. 

అప్పరాయ కవీందుని తేజం ఆం(ధలోకమంతా నిండి వెలుగుతున్న దని 
ఆచార్యులవ వా రన్నారు. అవును. మ్మదాసులో చేరి చదువుకొంటూ, కాకినాడ వెళ్ళి 

దేవులపర్లి కృషశాస్తి గారిని క లిసినస్పుడెల్తా బ .వరాజు అప్పారావు గురజాడ 
గేయాలను గొంతె లిగానం చేసవాడట. గురజాడ “యిగురుపాటో బసవరాజు 
అప్పారాపుచేత సెలయేటి గొనం చేయించింది. * పద్దాపురంనుంచి చింతా దీక్షి 

తులు కూడా కారినాడకు ఈ గేయాలనూ వాటి సువాసన* నూ మోసుశెశ్ళేవాడు. 
గురబాడ దాలగేయరచనల (వభావమేగాక సులభ భాషా సౌండర్య స్పర్శకూడా దీక్షిత 
సాహిత్యాన్ని సోకింది! ఇక కృష్టళాస్తుగారున్నారు. గురజాడ అప్పారావుకు మహాకవి 
పదమిచ్చి ఆ పోయిన కోకిలను తానొక చిన్నిపికమె ఆక్రోశిసూ పిలిచారు. అలాగే 
ఆగ్మంరాజా ౮ న. విద్యా శేఖరుల ద్యారా అప్పారావు గొప్పదనాన్ని (గహించి, 

నేరుగా కాకినాడ ఆం ధనాహిత్య పరిషత్ప్సభలో ఆ వాణీని ఆలకించి, తల్లాపయల 
శిపశంకరదళాస్త్రిగారు త్రమ రచవావ పద్దతిలో మార్చును సాధించుకొన్నారు. గురువై న 
గిడుగు రామమూ శె వదసుంచి సురహాడ అప్పారావుమీడ సదభిప్రాయాన్ని పొంది 
తెలిరిచర్హ ఎంకట త్నంగారు గురి నిలుపుకొన్నారు. కనా శ్ర0ల0, నాటకభాషకూ 
తవతి హోస్యాని! ఖమిడివాటి కా మెళ్వరరావు మనస్సు నర్పించుకోగా , అబ్బూరి 

రామక్చషా ై రావుగారు ఆ నాటకరంగ (పయోగానికి శక్తి వెచ్చించుకొన్నారు. ఇలా 
పద్య, గద్య రచయితల కుభయులకూ గురజాడ అప్పారావు భిన్నరూపాలలో 
సవ్నవాతుడూ విహితుడూ కాగలిగాడు ఆయస కావ వ్యాత్మ, జాతి ర క్మపవాహమన 
దగిన రబయిత్ళ పరంపరలో ఇలా కొలగలిసి సత్తువ పట్టించింది. ఆ ఆటసకాక 
గటిగానో తేలిక గానో అచ్చుపడని కోప టూ తెలుగునలేదు. “నవ్య” 
సాహిత్యపు [(పాణమూలంలోనే చె వై తన్యరూపాన నిలిది, ఆధునికాం్యధ జీవిత 
(పభాతంలో రీనమెపోయిన * “గురజాడ వాల్మీకి” ఈ నా కథనానికి కేం దదిందువు. 

“౧సంమేటి గానము" న శ కవిశేఖర గురజోడ్డ ఆప్బారాయ స్మృతికి ఆం కత 
ముంది. పరమగురు సమానులు గురడాడ ఖబ్పోరావు ' కనిత్వ ' వఠనమె బసవరాపాక్నే ' 
, పోత్సాహ జనక మెనదు. జ సా ఖ్ aa 
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. 063 లో విశాలాం[ధ (పచురణాలయం నా సరం టల ను 

అ fr (ప్రచురించింది. దానికిది పరివర్ణిత సంస్కరణం (Enlarged 1241109) 
సరికొ త్ర రచన, 

ఈ [గంథాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించుకొన్నాను. (బిబీష పొలనకు 

ముందువెనకల ఆం(ధసాహిత్యమూ సంఘమూ ఏఏ మార్పుల కగ్గమెలది “ఉదయ 

సంధ్యలో వివరించాను. (గంథవి సర భీతిచేత చారిత్రక నేపథా భ్యన్ని విచినౌసెడ౦ం 

సరికొదనిపించింది. జీవిత చరిత్రకారుడు రూపచిత్రకారుడున్నూ చరిత కారుదున్నూ 
కొవలిసివుంటుందని ఆదే మార్యో (Andre Maurois) అని ఉన్నాడు. అయితే 
చరితను ఏకరవుపెట్టినంతమా(తాన అతని పని తీరదు. గతించిపోయిన కాలాన్ని 
సాకల్యంగా తన కళ్ళకు కట్టించుకో జాలని చర్మితకారుడు, ఊహల రంగులతోనే 
యుగచి[ తాన్ని వెయ్యగలడు. అందుచేత చార్మితక దృక్పథానికి బతిగా, కివిబీవిత 
చర్మితకారుడు, ఆ కవియొక్క_ భావనా కేం్యదాన్ని అంతు జిక్కించుకొని, అతని 
ఆలోచనా వై లక్షణాన్ని అలవరచుకోవలసి వుంటుందని “హెరెన్' గార్రినర్ 
(Helen Gardener) ఉవాచ. కావ్యపరిశీలన ఇందుచేతనే విధాయక మౌొతున్నది. 
“సపాళ్వాలు" అనే విభాగం ఈ భావనాశే కం(ద పరిశోధనకున్నూ సొహిత్య వ పగిశీలన 

కున్నూ వినియ _క్రమెంది ఇందుచేతనే, ఈ రెండు రచనాఖండాలమధ్య “అరుణో 
దయంిలో గురజాడ అప్పారావు లౌకిక జీవిత పూర్తచితం లభిసుంది. దానిథో 
బాటుగా నే అభినవాంధజాతి జీవితకథకూడా. ఈ పునరు జీవనంలో అప్పారావు 
స్తాన మెలాంటిదో నిర్ణయించడంకూడా అవసర మెంది. (గంథం సేరు, శీర్షికలు, 
అన్నీ సూర్యసంబంధి సంశేతాలలోనే ఉండడమ నేది సంకల్ప పూర్వక మే. 

కౌల్మకమణీక, గురజాడ వాజ్మయదర్శిని (గ్రంథంలో ఆద్యంతస్తానాలలో 
ఉండడం, పాశ్చాత్య గంథ (పణాళికానుసారమే. గురజాడ వాజ్మియసూచిక సర్వ 
సమ్మగమేమీ కాదుగాని, నాకుగల శ కినీ అవకాశాన్నీ బట్టి నేను సేకరించగలిగిన 
ఈ భోగట్టా, ముందు ముందు పరిశోధకులకు ఉపకరిస్తుందని మాత్రమే దానికీ 
పుస సకాన చోటిచ్చాను. అనుబంధాల పేర (గంథాంతాన అచ్చుపడుతున్న వెల్లా 
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ఇంతవరరూ పత్రికలలో మాత్రమే అచ్చుపడి ఉన్న అప్పారావు రచనలో, ఆయన 
పు _సకాలలో 'మాగినల్ నోట్సు'గా ఉండిపోయినవో, వ్య కులకు ఆయన రాసిన 

లేఖలో అయి ఉన్నాయి. అవి పదుగురెదుటకు రావడమిదే (పథమం. పరిశోధిసూ 

పెరి శ్రమిస్తూ పోలే ఇంకా మరికొన్ని దొరికే అవకాశం ఉంది. - 

జవహార్ భారతి, శా. బి. రొయుణాలెడి 
కావరి. 181968. 

ణా 

“నరకంలో” _ గురజాడ; మన సాహితి ప్రచురణ: శ్రీ శ్రీ పు. 5855, 

మహాకవి గురుజాడ వేంకటఅప్పారాపు ; 

డా గిడుగు వేంకటసీతాపలి, (వ్యా)గు. శ నం, హై., వు. 8 

Goethe as sage - On poets and poetry ; 

T.S. Eliot pp. 207-210 

మిసర్ జె. ఎ. ఎటు; గు.ర.మ.దె., వు. 20 _ 281, 
అ చుం 

ంకటసీతాపతి : పరిళోధన, డిశంబరు, జనవరి 1056 (వ్యా, 

మహాకవి _ మహాపురుషుడు ౩ సెట్టి ఈళ్వరాపు, పు. 937-88. 3 

చతురాం[ధ మహాజననభ : అం ధోద్యమము, పు. 907, 867, 
జే 

వ We 20D: 

Most Dear to All the. Muses ; 

Radhakrishnan: Tagore - A centenary volume, p. xvii. 

“కవితయం” ; శ్రీ శ్రీ, తెలుగుతల్లి _ 25.10.1045 (రే వ్ర 

- ఖండకావ్యము ._ భావ కవిత్వము; సంపత్ _ లె. ధా.చ నం., వు. 71. 

గురజాడ వాల్మీకి ; వ్యానావళి _ ఇందగంటి హనుమచ్చాస్తి, వు. £ 

మారదర్శి గురజాడ అప్పారావు; 
భ్ 

(శ్రీపాద న్ముబహ్మణ్యశాస్త్రి, నవోదయ, 8.2.1040 (వ్యా) 



కృతజ్ఞత 

ఓం (పథమంగా గురజాడ వేంకట రామదాసు పంతులుగారికి రాతి బ్రతి చెప్పు 

కోవాలి, డెబ్బయ్యోపడిలో ఉండికూడా ఓపికళొ పదులకొద్రీ ఉత్తరాలు రాసి, 

విడిగా రాసిపెట్టుక్ న్న తమ Memoirs ను చూ పెటి, శః (గంధ రచనకు 

(పోత్సాహాన్నిచ్చారు. గురజాడ వారి నంశ చరిత్ర గురించి కొత్త సహాచారం 

ఇచ్చింది, బందరులోని (పముఖ కవులు గురజాడ  రాఘవశర్శుగారు. గుంజాడు 

భాస్కరరావుగారు కూడా. గురజాడ భాషలోని సూత్మాలను ఏపవరించి బప్పింది, 

విజయనగరం యం, ఆర్. కొలేశి ఇంగ్లీషు (పొఫసరు రోణంకి ఉఅస్పలస్వామి 

గారు. కందుకూరి వీరేశలింగం, గురజాడ అప్పారావుల ఇలాకా గుంంచి ౪ త 

సమాచార మిచ్చింది. డా, ఏ. రమాపతిరావు (“మంజు శ్రీ గగాడు: మించ లమ్మవామ 

శా స్రీకృత వ్యాకరణ (గంథంలోని అప్పారాపు (ప్రశంస భాగాన్ని రాసి ఒంపింట, 

డా. తూమాటి దొణప్పగారు, ఇంగ్లాండులో “తంట” మంట). ade HH 

1018 ఫైళ్ళలో అప్పారావు రచనలకోసం గాలించింది, (శ్రీమతి ఎంబదితి కోర్ 

(Mrs. Elizabeth cole), మద్రాసు యూనివర్శిటీ లై టరీలో 1202200013 

Indica, The Hindu ష్మతికల సంపుటాలను చూడనివ్వడమే గార, దాగా వెలుగు 

లోనికి రాని అప్పారావు “ఎడిట్ "జేసిన The Annals of Handeh-Anantapur 

గంథాన్నీ, కన్యాణుల నాటక కన్నడానువాదాన్నీ అరువిప్పించిన సాదఃత్యాథి 

మాని డా. పి. గంగాధరరావుగారు |పత్యేకించి పేర్కొనదగినవారు,._ 240 Mail 

పత్రికలో సహాయ సంపాదకులు బాలాంత్రపు _నళినీకాంతరాపుగారు నారెదాటు 

రః “కాయకష్టం"లో పాలు పుచ్చుకొన్నారు. చేదం వేంకటరాయశొ స్రీ మనుమలు, 

చేదం 'వేంకటరాయళాస్త్రి యం, ఏ. గారు తమ వద్దనున్న అప్పారావు లేఖలను 

తొలిసారిగా ముదించ నివ్వడమేగాక, తమ తాతగారి జీవిత చర్మిత (గంఖంలో 

అచ్చుపడి ఉన్న మరి మూడింటిని గూడా ఈ పుస్తకంలో అచ్చు 'వేసుకోనిచ్చారు. 

గ్రీనివాస చక్రవ ర్రిగారు కూడా కోడ్చడినారు. నా మిత్రుడు బండి గోపాలరెడ్డి 

(బంగోరె) సాయం లేకుంపే కొన్ని అపురూపమైన (గంథాలూ పష్మత్రాలూ నాకు 

లభించేవికావు. జి. సాంబశివరావు, జయంతి కామేశ్యరరావులు కూడా వందనారు లే. 

వర్థమాన సమాజం (నెల్లూరు), సారస్వత నికేతన్ (వేటపాలెం) (గంథాలయాధి 

కారులూ, ఉద్యోగులూ వందనపాతులు. 

— రౌ, బి, ఆర్, 



క లే స సంధ్య 
కలాలు బల బల తెల్లవారెను 

మేలు కొలుపులు కోడి కూసెను.” 





న నా యులు. వనాలను 

న. 

ఉదయ సంధ్య 

క్ క్షేమమునకు భాషా క్షేమమే పునాది, అని 1919లో ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు 

అధ్యక్షస్తానం నుంచి అభినవ మల్లినాథసూరి బిరుదాంకితులై న వేదం వేంకట 
రాయశాస్తుంం వారు పలికారు, ఎనసాంపై న ఈ మాటలు. తర్కానికి నిలవా 

లంకే తల్లకిందులు కావణసి ఉంటుంది. అలా అయినప్పుడు భాషా కేమమునకు 

దేశక్షేమమే పునాది. దేశానికిగ నీ, భాషకు గానీ కేమమనేది, కలలోనిమాట అయిన 

రోజులను ఒకమారు గు రుచేనుకో వాలి, 

రాయసా[మాజ్యం ఆంతరంగికంగా లుకలుకలాడి, బాహిరంగా నీరసించి 

పోయాక, అమర నాయంకరవ్యవస్ట అల్పిష్టి రాజ్యాలలో అధికారాన్ని కొనసాొగిం 

చింది; మధుర తంజాపూరు, చెంజి, పుదుక్కోట నాయకరాజ్యాలే అలా గణనకు 
వచ్చేవి. ముఖ్యాంధ భూమి అంధకార నివేశనం కాగా చిల్లర మల్లర రాజ్యాండా 

లను గోల్కొండ గుడ్డగూబ తట్టిపూటి చేయసాగింది. 17వ శతాబ్ది కొనముే 

నాటికి గోల్కోండ కొడిగట్టిన దీపమై పోవడమేగాక, ఉత్తరం నుంచి తోలసాగిన 
మొగలాయీ ఈదరగా బక" పూ ర్సిగా కొండెక్కి. పోయింది. ఆ మొగలాయి 

బదనాయం కూడా మరి రెండు తరాలతో నే అంతరించగా, ఆసఫ్జాహీ వంశపు 

నె జాము నవాబుల జులుము, చికాకొల్లునుంచి రాజమం్యడి మీదుగా ఆర్కాటు 

వరకూ వి _సరించ చగలిగింది ; ఈ లోపల తెలుగు దేశపు రాజులు రాజా” లయ్యారు. 

కృష్షకు దక్షిణాన అసంఘటిత మైన అరాచక మైతే, ఉత్తరాన సంఘటిత 

మైన అరాచకం -- కుల్లున అరాచక మే ఆం(ధదేశ చర్మితకు (సముఖ లక్షణమైన 

ఆ దుష్కాలంలోనే, మతాంతరులు మాత్రమే అయినముస్లి ములను మెల్లగా మెత్తగా 

తోసీకోసీ, దేశాంతరులు గూడా అయిన యూరోపియన్లు సూదిగా మొనజూపి 

దబ్బనంగా పరిణమించారు. ముఖంమీదీ మళూచికుండల్లా దేశం వెలప్పాన్లాఈ 

పరాసు, ఒళంద, ఇంగిరీజు వ్యాపార స్థావరాలేర్చడ్డాయి. 'సూథిన్తతైంబోట్టం. పొడుచు . : 

కొని దేశభాషల్లోకి విదేశీపదాలు చొరబార సాగినట్టుగానే, లప్ప సోంఘిక.. ఆర్థిక 

జీవితపు మడుగునీటిలో పొడిరాయి చందంగా విజాతీయ (ప్రభావ (ప్రాభవ్దాలు వచ్చి. ఒం 
కలచసాగాయి, | ; 

2 ॥ 

స్ 
జాణ గా 
సక ర్ు 

మయా దణ కా చ్తుద్థదా నానా 

న 

| 
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రాజ్యాధిపతుల ఆశ్రయ సహకొరాలకోసం (ఫెంచివారికి ఇం గ్లీషువారితో 

మొదలె న పోటాపోటీ, చివరకు ఆ ఇద్దరి స్వతంత్ర రాబ్యనిర్యా ఇస్పరగా. పరి 
మించింది. ఓడలు బళ్లుకాగా, బళ్లు ఓడంయ్యాయి. న్యదేకీయ రాజ్యాధిసతులు 

( ఫెంచివారినో ఇంగ్లీషువా వారినో అండగొని తమతమ సొంత పెదాలు గుదుపు 
కోవలసి వచ్చింది. మూసాబుస్సీకి హెదరాదాదునుం చీ సర్కారు బిల్లాలనుంచీ 

త్వరలో అర్హచర్మద్ర (ప్రమోగం జరిగింది. విజయనగర (పభువైన న | 

స్వారచిఎత లో కలకత్తా నుంచి కర్నల్ ఫోర్తును రావిలివి, విశాఖపట్నం సుంచి 

మచిలీపట్నం వరకుగల ఆంధ వసుంధరను ఇంగ్లీషవారి చేపలబుటలో సడచేయిం 
చాడు. మొగలు బాదుషా షా ఆలం వద్ద నుంచి ద తర సర్కా రప ఇంగీమ వాడు 
పెత్తనం తీసుకొన్నాడు. మొదట్లో మొరాయించినా, చివరకు "న జాము నవాబు 
సర్కాలర్లకు నువ్వులనీళ్లు వదులుకోక తప్పలేదు. కొ _తశతాబ్రి హరంభికాలానికి 
రాయల సీమ ఇంగ్లీమవాదికి ద త్రమండల మెంది. మరి రెండేళ్లకు నెల్లూరు, చిత్తూరు 
మండలాలు కలి. వాడి ఒడిలో పడగా, క్ అఖీలాం(ధ' దేశారినాఘడె 
కూర్చొన్నాడు. ఆనంద గజపతి తెచ్చి తలగీచుకొన్న కొరివి దేళ స్వాతం(త్యానిక 

తలకొరివి. 

అప్పుడు తెలిసివచ్చింది రాజనామధారులై న జమీందార్ల కు చాలమందికి, స్వాతం 
(త్యపు గౌరవమూ స్వచ్చ రుచీ అంచే ఏమిటో అనేది | 1 వదత బరిగిన 
తిరుగుబాటు లన్నీకూడా నగుబాట్లుగా ముగిశాయి, కుక్కిన పే పలై జమీందార్లు సర్దారు 
వాడికి దాసోహమన్న్నారు. శాశ్వతభూమిళిస్తు పద్దతి సర్కారు జిల్లాలకు వ్యాపించింది, 
జమీందార్ల కు కన్ను ల్ లొట్టటోయిందనేగాని, se తప్పింది. సొంత రాణువలు 
అంతరించేసరికి, కోరలూడినంత పనై ది. చివరకు తమ తమ జసీలలో 
“పోలిస్” అధికారాన్నికూడా చలాయించే వీలులేకపోయింది. చిల్లర మల్తర 
పన్నులను విధించే అధికారం పోయింది. అయితేనేమి ? తమ సకం 
తామే ఇప్పుడు సర్వాధికారులు. స్వతంత్ర (పతిపి తొ గలిగియుండిన రై తులో, 
తమకిప్పుడు వట్టి కొలుదార్లు మా|తమే. జనాన్ని అదరగొట్టి అదుపున 
పెట్టి ఉంచేందుకోసమై, సర్కారువారు తమకు ఒక అధికారం__ Power of 
ne దఖలు “పరిచారు. మహా అంటే, ఏపేటా తాము పేష్కమ ముడుపు 
కట్టుకోవాలి, మొత్తం ఫలింపులో అది మూడింట ఒక్క. వంతునూ[తమే గనక, 
మిగిలిన రెండూ తమకు దక్కు డే బొక్కుడే. (కితంలో (పతి జమీలోనూ కొంత 
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వ సరారు 
స ఆటో 
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భూమిని “హవేలీ భూమిగా ముస్తిం నవాబులు విడిగా ఉంచుకొన్నారు గాని 
aed 

ఇప్పుడా భూములను విడగొట్టి వేలానికి బెట్టి సర్కారువారు తమకు అమ్మ జూ పారు 
లు 

దేశానికి పారతం[త్య మెలేనేమిగాని, తమ పరువు మిగిలింది భ్యదతకలిగింది. 1 

జిల్లాలకు కలెక్షర్లు ఏర్పాటయ్యారు. జడ్డీలు వచ్చారు. బమీందార్తింకా పజల 

నుంచి భయభక్తులు రాబడుతున్నా, ఇంగ్రీషువాడి శఠగోపం నేరుగా పజల తలమీద 
నిలిచింది. సీమలో మొదలై విజృంభించిన పారిశ్రామిక విప్తవం, పరిస్థితిని తారు 
మారు చేసింది. వ్యావసాయిక దేశమై ఉండినంతవరకూ, చైనా, ఇండియాలవంటి 
దేశాల వ్యావసాయిక సంపద ఇంగ్లాండు నోరూరించేది. బంగారం దానిది, ఇే 

తరలి (పవహించి వచ్చేది. ఇప్పుడో అక్కడి యంతాలు నిర్మించి చవకగా దొరికే 

వస్తువులను తూర్పు దేశాలకు పంపి అమ్ముకొంటూ జేబులు నింపుకొంటూ ఇక్కడి 

వెండి బంగారాలను అటు మలుపుకోవడం మొదలైంది. దేశానికి చారి ద్యాధ్యాయం 

(ప్రారంభమైంది. సీమకు ఈ మనదేశం పెరటితోటగా మారిపోసాగింది. మన 
చీనిచీనాంబరాలూ *కేలికో” బట్టలూ మజిలీను తానులూ ఇంగ్లాండులో అమ్మరా 

దంటూ, పార్లమెంటు చట్టాలకు చట్టాలే చేయవలసి వచ్చింది. “వరహాలచెట్లు” 
(Pagoda Tree) వేళ్ళంటా ఊగి ఇంగ్లీషు వాడి సంచీలోకి ధనాన్ని వర్షించ 

సాగింది. ముడిప శ్రీని అమ్ముకొందాము లెమ్మనుకొన్నా అమెరికానుంచి ఈజిస్ట 

నుంచి పోటీధరలు వచ్చిపడ్డాయాయె : ఇక వృత్తులు కీణించకీ ? ఐ స్రీలకు వల 

సలు, ఇనుప గజ్జెల త్రి చిందులు, “అనస్టాని” క్తి పర్యాయపద మై పోయింది, అన్న 

పూర్ణ వంటిదని చెప్పుకొనే నిస్తులమైన మన నిత్యపస్తుల దేశం. 

రాజులు మారినా రాజ్యాలు కూలినా, పది కాలాలనుంచీ పదిలంగా ఉంటూ 

వచ్చిన (గ్రామాలు క్రుస్పకూలిపోసాగాయి. అతి (పాచీనమైన స్వయం పాలనా 
సంస్థలు ముక్క-చెక్క-లై. మూలిబిడ్డాయి. స్వయంపోషకత్వం అంతరించింది. 
ష్ట్ర స్త్రీలు సీమమీద ఆధారపడితే, బస్తి స్రీలపె ఆధారపడ సాగాయి పల్లెటూళ్ళు, పంటను 
“రెవిన్యూ? ఉద్యోగులు ఊడ్చుకుపోతూ, గడ్డినీ గాదాన్నీ మాత్రమే రైతుకు 
మిగిలిస్తున్నారు. డబ్బుకు “కసొలా” వచ్చింది. కాయకష్టం ఒక్క పే మిగిలేంతగా, 

శిస్తులూ పన్నులూ వచ్చిపడ్డాయి. కులవృత్తులు పొట్టకూటికి గూడా పనికిరావడం 

లేదు. పాత చదువులు వట్టిపోయాయి. సర్కారు నౌకరీ ఇంద్రపదవిలా కనిపి 
స్తున్నది. వర్ణాం నిర్బంధాలు బదాబదలౌతున్నాయి. కరణాల మున్సబుల దాష్టీ 

కాలకూ దౌర్జన్యాలకూ అంతుపొంతు లేకుండా పోతున్నది. సంఘం నీళ్ళ కాగ. శ్రే 
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కిందిది మీదికీ, మీదిది కిందికీ పోతున్న నీటిలా ఆచార వ్యవహారాలు అ సవ్య స్త 

మౌతున్నాయి. దేశం దీనదళ పాలైంది. ఈ దయనీయ స్రితినంతా చూచి 182027 

మధ్యకాలంలో మదరాసు గవర్నరుగాఉండిన మనో (Sir Thomas Munro) ఒక 

మాట చెప్పాడు : 

మన చటాలూ మన బిడిపు సకాలూ భారుయుల శీలాన్ని ఉన్నతం చేయడం 

కంటె. ఎక్కువ శ క్రివంతంగా, అధికారం నుంచీ, విశ్వానం నుంచీ నౌకరీ రాళ్ళ 

నుంచీ వారి నందర్నీ దూరంగా అటిపెకుతున్న నేటి మన పాలనా పద్దతీ ఆ 

శిలాన్ని మరింతగా డిగజార్చగలదు. 

ఇంగ్లాండును మరో దేశమేదై నా జయించి ఇంగ్లీషు వారి నిలా పదవుం 

నుంచి వెలి చేసి వుంపే, ఆనాడు భార లతకి దోషా లెన్నుతున్న ఇంగ్లీషమువాశ్ళే 

శుదమనస్కులూ వంచనాపరులూ విశ్వాసహీనులూ అయి. ఉందరపోరింటూ, 

భారతీయులను స్వపరిపాలనకు తర్చీదు చెయ్యాలని మనో అన్నాదు. 

కంపెనీ పొలనాయం é తంలో సీలలుగా మరలుగాకూడా భారతీయులు పనికి 

రారనే చిన్నచూపు నన అధికారులకు చాలాకాలం పట్టింది. దుభాసీలు 

దళారలూ అవసరమెతే సరే, ఎలాగూతప్పదు. కాని, వనాల గుమాసాగిరీ 
దక్కించుకో వాలన్నా ఎన్నో తిస్పలు పడవలసి వచ్చేది. * సదారినేటు సర్వీసు” 

మా(త్రమే భారతీయుల కెంతోకాలం (పవేశయోగ్య మెంది. పరీక్షలు పెట్టి కొన్నిటికీ 
నేరుగాకొన్నిటికీ నియామకాలు జరిగేవి. విలియంబెంటింక్ (Bentinck) హయాము 

వకూ ఈ పరిస్టితి మెరుగు కాలేదు. 2 

ఈస్టిండియా కంపెనీకి వర్తకవాణిజ్యాలే ముఖ్యపమేయాలై న తొలిడినాళ్లలో 
(1600-1715) గూడా, అది సంపాదించుకొన్న స్టలాల్లో శ నప ఒకచేంప, 

ఇంగ్లీషు విద్యా వ్యాపనం మరోచెంప, జమిలిగా తరుగు iF ఏయి. “సువా ర్ర”ను 
వినిపించి మతాంతరీకరణ జరిపించేందుకై మిషనరీలకు దేశభాషలు నేర ఎడం 
ఒకటి. కంపెనీ భాతాందనే కొన్నిన్యూళ స్థాపించి ఆనాళ్ల లో బహుళ |పచారం 
పొందిన పోర్చుగీసు భాషను నేర్పడం ఇంకొకటి. రాజకీయాల బూరెల గంపలో 
పడి రాజకీయ శ _ీగా కం 'పెనీ రూపొందిన దరిమిలా, దెశీయుల్లో సంపన్న వర్గాల 
వారి భ కి విశ్వాసాలను చూరగొనేందుకోనం ఆ వర్గాలకు చెందిన యువకులికు . 
విద్యాబుద్దులు మప్పసాగింది. ఆదిలో ప్రాచ్య విద్యాపో షణ పట్ల కంపెనీ సుముఖక 

చూపుతూ రావడం మిషనరీలకు నచ్చలేదు. విల్చర్ ఫోర్సు (Wilberforce) 
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(వభృతులు సీమలో ఆందోళన చేశారు. ఈ మంటకు చారైస్ (గాంట్ (Charles 

Grant) ఒక సమిధ అందించాడు. “చర్చి మీషనరి సొసెటీ' (Church Missi“ 

onary Society) స్తాపించడ మెగాక , పాశ్చాత్య Wa పి మూలంగా కూడా, 

కె9 స సవాన్ని వ్యాపింప జేయవచ్చు ననుకొన్నాడు. 1818 ' ఛార్తరుయాకు" చేస్తూ, 

తన వరుంబడిలో ఖర్చులుపోగా మిగిలినడబ్బు పకపక తక్కువ గాకుండా 

పాలితులలో పండితులను [పోత్సహించడానికిన్నీ పాలిత (కజాసామాన్యప్పు శాస్త్ర 
జో 

జానాన్ని పెంపొందించడానికి న్నీ కంపెని కేటాయించవలసి ఉంటుందని హార 
జ ౧ ఆబో 

మెంటు కటడి చేసింది.3 

ఆంగ (పభుశ్యోద్యోగులు దేశభాషలు నేర్చుకొనేందుకని 1818 లో 
మ(దాను సెంట్జారి కోటలో నే ఏర్పా దిన “కాలే జీ'లోఉదయిగిరి వెంకటనారాయ ఇయ్యి 

పట్టాభి రామశాశ్రి రావిపాటి గురుమూ రిశాన్రివంటి తెలుగు పండితులు పాగా 

బశారు, మామిడవెంకయ్యరాసిన ఆం) వసవికో వంటి (గంధాలు పాఠ్యాలు* 

(గంధ (పచుకణ ర యద్దనపూడి సంజీవయ్య బరూరు త్యాగరాయళా స్రలాంటివాళ్ళు 

కృషిచేళారు. ఆప సవస్వతీ ముదాక్షరశాలవంటి అచ్చుకూటా లేర్చడ్డాయి. తెలుగు 

భాషకు దక్షిణాదిభాషలతోగల బాంధవ్యాన్నిగు రి రించి దాడుకలోనున్న ప. 

నిస్తూ 1816 లో కేంబెల్ (Campbell) ఒక తెలుగువ్యాక రణం అచ్చువేయించాడు, 

పాఠ్య(గంథా ల తయారీకి “ఉపయు ర్త గంథకరణ సభ” (The Madras Verna- 

cular Text book Society) ఏర్పాయెంది మన్రో ఛభ్మమా అసి, పతి క్లెక్త 

రేటులోనూ హిందువులకు ముసిములకు చెరొకబడి, (పతి తహశీలులోనూ ఒకటి 
నెలకొన్నాయి. మ్మనొదొంను “మాం డవబిషి” అని మనవాళ్ళు ఊరికే అనలేదు 

'దేశీయు లలో దూరదర్శులె నవాళ్ళు ఆంగ్లవిద్యనూ శా స్ర్ర విజ్ఞాన ద్యావనాన్నీ 

నిస్సంకోచంగా సమర్తించి నట్టు, లార్డ్ ఆమ్హ రెస్టు (Ambrest) కు రామమోహన 

రాయలు రాసిన లేఖను బట్టి మాత్రమే మేగాక, ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య, కోమలేశ్యర 
పురం (శ్రీనివానపిశ్ళె, వెన్నెలకంటి సుబ్బారావు వగ రాల కార్యకలాపాలనుబటి కూడా 

తెలుస్తున్నది. మిషనరీల చాలులోని మొక్క మ సనో 3 9) స్తవమత వ్యా పిని 

కూడా కోరుకొని మెకాలే (Macaulay) ఆంగ్ల విద్యాబోధనను తెచ్చి పెట్టాడు. 

అప్పటికే మచిలీపట్నంలోనూ గుంటూరులోనూ మిషనరీ ఏద్యాసంస్లలు మొదలై 

ఉన్నాయి. 
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భారతీయులలో యూరపియన్ సాహిత్య, శ్ఞానాలను వ్యాపింపచేసి పెంపొం 

దింస జేయడమే బ్రిటిష్ (పభుత్వ మహదాశయమంటూ, 1085 లో గఎర్నారు 

జనరలుగా విలియం బెంటిక్ పకటించాడు. మరి నాలుగేళ్ళ ఎల్ ఫి న్స్తన్ 

(Elphinstone) (ప్రణాళిక ఫలితంగా, మద్రాసు (పెసిడెన్సీలోని నాలుగు శేందా 

లలో (అందులో మచిలీపట్న మొకటి) ఇంగ్లీషు బోధనాధాషగాగల పాఠశాలను 

నెలకొల్పారు. 1841 లో “మద్రాసు యూనివర్సిటీ'పేర మొదలైన హైస్కూలు 

1855 లో (పెసిడెన్సీ కాలేవీగా మార్చుచెంలింది. ఆ (రతం సంవత్సరమే ఉత్ 

ఉ తరువు (Wocd’s Despatch) జారీఅయి, విద్యాశాఖ (Department of Public 

న. నిర్మాణ మైంది. మరి నాలుగేళ్ళకంతా మృదాసు, బొందాయి, కిలకిలా 

నగరాలలో విశ్వ విద్యాలయాలు తలలెత్తాయి. అవి పరీక్షలు నిర్వహించే సంస్టలేగాని 

బోధన జరిపేవికొవు వాటికింది నర నల్లో అనుబంధ కళాళాలలు ఉన్నతి పాఠ 

శాలలు వట్టి డెశీయ విద్య మా(త్రమే నేశ్చే (ప్రాథమిక పాఠశాలలు. సెకండరీ 

దశలో ఆధునిక భారతీయ భాషలే విద్మాద్వారాలు. ఉద్ ఉ త్తరుపువచ్చిన పచిళ్ళరు 

మెటిక్యులే షనుకూ పట్ర పరీక్షకూ మధ్య “ఫస్టు ఎగ్గామిన నేషన్ ఇన్ ఆర్ప" (F A) 

ఏర్పాయైంది. యావద్భా: త దేళానికి ఏకవిధమైన నిద్యావిధానయురొటి సమ్మగం గ 

రూపొందడానికి మరో ఇరవయ్యేళ్ళ వ్యవధి కావలసి వచ్చింది, ఈ దశలోనే 

గుంటూరులో ఏ. సి. కాలేజి, తొకినాడలో పి. ఆర్. కాలేజి, ఏబయనగరంలో 

యం. ఆర్, కాలేజి, ను స గవర్నమెంటు ఆర్టు కొలేది, విశాఖపట్నంలో 

మిపెస్ ఏ. ఏ. యన్. కాలేజి అవతరించాయి 4 

ఈ ఇటీవలి దశలో (1854 లగాయతు) ఇంగీషు చదుప్తులు బరిణమీంచిన 
aa) 

తీరు, దేశానికి అంత ఉపయోగకారి కాలేదు. సృ తి, సొంగేతిక నద్యులు క భిరొనిడి 

గూశా కొనరానంతగా “లిబరల్ విద్య'పేర సొహాశ్యం, చరిత తత్య, తర్యం 

శాసా9లు (పామఖ్యం పొందాయి. మదరాసు, పంజాబు విశ్వ విద్యాల యాల్తొతప్ప 
బి ag) 

ఆధునిక భారతీయ భాషలకు సమాదరణ లభించింది కొదు. అనుబంధ కళాశాలల్లో 

నెనా, ఆ భాషలను బోధించే వసతి త్వరలోనే అండరించింది. అయితే కావచ్చు 

గాక, ఆధునిక భారతీయ భాషల్లో (గ్రంథసంపద తామకతంపరై న కాలం ఇదే, 
(గంథ [పమరణలో, మిషనరీల తర్వాత కంపెనీ ఉద్యోగులు ఎంతో పూనికనేళారు. 

చివరకు పభుత్వ విద్యాశాఖ వారే రంగంలో దిగారు. 1654 కు మునుపు ఈ ప్ప స్త 

కాలను తయారుచేయించే బాధ్యత, కమిటీలకో టోర్తులకో కొన్సిళ్ళకో ఉంటూ 
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నన oe (తం విద్యాశాఖవారే పు సకాల “డిపోలు స్తాపించి నడప 

సాగారు. (కమే పీ పంప ఇటు (పచురణక ర రలుకూడా చొరబారివచ్చారు. 

Ted అనువాదాలతోటి మొదలై న తెలుగు పు సకాల ము దణ, 10 వ 

శ తావి (పారంభానికే బాగా పుంజుక్ కొంది, తెలుగు అచ్చాఫీసౌకటి మదాసులో 

1806 నాటికే ఏర్పాశుంది. బెంజమిన్ మై (Benjamin Schuiz) తెలుగు 

బె విలను యూరపులో అచ్చు వేయించాక ఇక్కడ (పిషెట్ (0110006010 

గోర్రన్లు (Gordon) “సువార్త"లను తెలుగువారికి అందించారు. 33 (Carey) 

కూడా బె బిలును తెనిగించాదు, అటానే ఇది తెలుగువారి మదికెక్కలేదు. భాషకే 

గాక చరి తకుగూడా తోడ్పడిన కొల్నల్ మెకంజీ (Mackenzie) (1753-1821) 

మొ త్రం దేశానికి సర్యేయరు _ జనరలుగావుంటూ, కావలి సోదరుల సాయంతోటి 
[గంథాలనూ శాసనాలనూ సేకరించి స్తానిక చరితలను మళ్ళీ వెలుగులోకి తీసు 

కొడ వ. 5 ఆ సోదర[తయంలో ఒక రై న కావలి వెంకటస్వామి దక్క నుకోశ్చుల 
అనో 

DE Cole గలు త్ర ఇం గ్లీషున రాసి బొంబాయిలో అచ్చువే ముంచిన ఘనుడు, 

వ్ 

ఇక సి. పి. (బొన్ (6. ౨. Brown) గురించి చెప్పేదేముంది ? ఈ దేశా 

నికిపచ్చే నాటికి (1827) తెలుగనే భాష ఒకటి ఉన్నదనికూడా తెలీనివాడు 

తెలుగుజాతికి పాతస్మరణీయులలో ఒకడై పోయాడు. ఆయన చెయ్యేపడక 

పోయివుంపేనా, “నేడు మనకు (వాచీనాంధ సొపాత్యములో చాలాభాగము నామ 

మా[తావ నిషముగా నుందెకిది.” 6 మన భాషను నాగరికం ఆధునికం చేయబూనిన 

మహాను మభావులకందరికీ, | బౌన్ వరవది పెట్టాడు. 

కొంబెల్, మెకంజీ, |బౌన్ _ అంధ సొపాత్య, భాషా, చరి్యితల ఉర్ధారక 

తయమనదగిన ఈ పాళ్చాత్యులు, మన పందిళులు కొందరిల్ నైనా కలిగించిన 

కదరిక గమనించదగ్గది. మధ్యలో చిన్నయనూరి అడ్డుదగిలి ఈ ప్రవాహాన్ని మరో 

తెన్ను పట్రంచకుండా ఉంది ఉంపే, కనీసం కందుకూరి వీరేశలింగం (పాణావసాన 

దశలో గాకుండా జీవిక (పభాత సమయఎలో ఆ (ప్రవాహాన్ని అనుసరించి పోయి 

ఉంటే.... అలా ఉండలేదు గనకనే గిడుగు రామమూ ర్రికిస్ని గురజాడ అప్పారావు 

కున్నూ తలనిండా చేతినిండా పని తగిలి చరితార్హత చేకూరింది. ఆ ముగ్గురు దొర 

లను ఆశ్రయించిన పంతీతులు_.పఠ్యం అద్వెతి (బహ్మళాన్తి, రావివాటి గురు 

మూర్రిళాస్తి వంటి వాళ్లు, నిజంగానే ఆ పాశ్చాత్యుల భాషాళ్ళషిని హర్తించి మన 

స్ఫూర్తిగా సహకరించారు. ఆధు౨కొం ధపచన రచనకు పురుటి నొవ్ఫుల వంటి 
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(పథమ (పయత్నాలుగానై నా ఏనుగుల వీరాస్వామయ్యగారి కషం ౫5 బో WE 

బేతపూడి సుందరరామయ్య గారి నీలగిం బరి గౌరవింపదగ్గవి, అబుతే 

1918-14 లో మదాను శాసనమండలిలో ఆంధ రాజకీయ ధు: bd పీరా 

స్వామయ్య 'పేరె త్రి ఆయన పుస్తకం సరన పొఠన యోగ్యంరావని రోపెచేశారు ; 

గురజాడ అప్పారావు ఎన్నిక చేసింది కౌబిట్టీ ఆ పు సకం తనకు సహాబంగా 

చెందవలసిన గౌరవ (పతిషలను రచ్చళో నిలుపవలసి వచ్చింది వ పకల ఉర. ము క్ర 

(గంధకరణ సభ తరఫున వెలువడ (గంథాలతో 1848 నసంసత్సరానికి ముందు 

పచ్చిన వన్నీ వ్యావహారిక భాషనే స్వీకరించాయి. వ్యాఖ్యానాలన్నిటా we ర్త 

మెది. (బౌన్ దాన్నే ఆశ్రయిందాడు. అదే జాతీయ సం్మపదాయమని గు రింగా 

ఇంగ్లీషు చదువులు కలిగించిన ఫలితాలు మరెసె న్నెనా ఉన్నూయిగాని, జన 

సామాన్యం "దానికింకొ ఎడ మెడంగా పెడమొగంగా ఉంటూ వచ్చింది. పీద్యాథికల 

వర్షం ద్వారా నెన్మాదిమీద సంఘం అట్రడుగు పొరల పరకు విజ్లొ గ నికొనొలు 

దిగిపోయేబ్లు చెయ్యడమే (Infiltration), (విటిష్ వభుత్వాశయమై ఉండేది. 

కనీసం వా వాళ్ళ (పకటనలు అలా అనిపించేవి. అయితే ఆది అంతసులుపుగా బరిగే 

పనికాదు, ఆంగ్ల విద్యావంతులు కొద్దిమంది మహానముదంలోని దీపగధ్రలా 
“కేటాబడి' పోయారు. జొతితో వాళ్ళకు అ వె క్యత ఏర్పడలేదు సరిగదా, వాళ్ళను 
జనం ఒక కంట కనిపెడుతూనే హేళనచెస్తూ దూరంగా ఉంచసొగారు. 

ఉదేశం ఏదైనా కావచ్చుగాని, మెకాలే కారణభూతుడుగా 1885 నుండ్రి 
(బిటిష్ (వభుత్వం 'అనునరింపసాగిన విద్యా విధానం మటుకు ఎంత చేలు కలిగిం 
చిందో అంత కీడూ కలిగించింది; లేక, ఎంత కీడు కలిగించిందో అంతకంత మేలూ 
కలిగించింది. దేశీయ విద్యలకు శాపవాక్కు.గా ఉద్దీష మైనదే, దేశానికి వర (ప్రసాద 
మైంది. సంపదాయం పేరు పెట్టుకొన్న మౌఢ్యాన్ని మౌర్థ్యాన్నీ చాపుడెబ్బ తీసింది. 
(పవంచంతోటి మళ్ళీ ఈ దేశాన్ని సంధించింది. గుడుగుడుగుంచంలాగా గుంజ 
చుట్తూ తిరుగుతూ వచ్చిన భారతీయుల భావ విశేషాలు విహరించ గలందులనై 
వారైన దయళ్ళను చూపింది. పెండేలు తుండేలుగా తెగి తునిగీపడి ఉన్న విడి 
మాంస ఖండాలవంటి ఉపజాతులను ఒక్క పలుకుబడి కిందికి కూడగట్టి తెచ్చి, 
"స్వేచ్చా వ్యాపార (పసొరానికి ఆటంకాలుగా ఉన్న సంస్థానాలను అణచి, యావర్దే 
శాన్ని ఒకే ఒక్క విపణిగా (Market) మార్చి, సమ్మగమెన దేహంలాటి "వాతం" 
ఏర్పడేందుకు ఇంగ్లీషు భాషకూడా ఒక చెయ్యి వేసింది. “'దేవభాషిను దెబ్బ తీసిం 
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దేమో గాని దేశభాషలకు అభ్యుదయ పథం చూపెటింది. మనన్సునుంచి మగతను 
లు 

తూలగొట్టింది. ఆంగ్ల మానసప్పుతులను లేవదీసిందేమోగాని, అది ఆంగ్ల (ప్రభు త్వం 

పాలిటి భస్మాసుర హా స్తం కాఠకపోలేదు. కాంగగెసు నిర్మాతలలో ఒకడే న సురేం[ధ 

నాథ్ బెనరీ మాటలో... 
పు ౧ 

The enfranchisement of the individual, the substitution of 

private judgement in place of traditional authority, the exaltation 
of duty over custom, all came with force and suddenness of 

revealation to an oriental people who knew no more 01086105 
obligation than the mandate of immemorial usage and venerable 

tradition, 7 

రెండు లోకాలమధ్య ఘర్షణ, రెండు సంస్కృతుల స్పర్త ! ఇది తెలుగు 

సాహిత్యంలో కూడా (పకిబింబించింది. మహాపబంధ యుగపు నామూనాలరో వద 

శృంగారపరమైన ఇతివృత్తాల ౫" అలంకారాల గలగలలళో నిఘంటు కద్దాల దడ 

బుడలతో, తోకపరిణామాలకు అతీతంగా “సం పదాయం' వం “రాజు” 

అను ఆశయించుకొని ఉందన రోజుల నొకమారు గురు సుకొంటేనే ॥ గాని, 

నేటి తెలుగు సొహిత్యం ఎన్నీ సుడిగుండాల సీదుకొనీ యమగండాలను 

తప్పుకొని బయటబడగ 'గిందో తెలుసుకో లేము. 



2 

చసత (పదింధ నిబంధనాదకులు దాటుకొన్నాక చారి కొద్దిపాటి బొచిత్య వివేకం 

కూడా కౌలం చేసిందనే చెప్పాలి. “నిజమైన పచ్చిళ్ళంగా? మన్నది సరకీయ 

శృంగారము” అని 1912 లో అస్పారావు ఉనపలసివచ్చింది, 5 

(పదబంధ వృక్షం నాయకయుగాని కే ముదిరిపోయింది. చేమకూర శేంకటకవి 

లాంటి బహుకొద్దిమంది తప్ప తక్కిన కవులంతా పడకటింటి సెళ్ళికొదుకు వృస్న 

నవలంవించడానికి కొ రణం, ఆనాటి వారి “రసికత” అని రాళ్ల పల్లి . 

గారివంటి పండితులు అంటున్నారు. సమర్తించబోయి పప్పులో 5 కాలుసే సూ నిడదవో యు 

వేంకటరావు వంటి కొందరు శృంగాగ రసస్టాయి అయిన రతికిన్నీ మెథున వ్యాపార 
మైన రతికిన్నీ అభేదం చెప్పారురూడా. ఒక్కొక్క కవి మీది మక్కువ కొద్ది 
“వ జయగ” మని ఒకరంటే “పూలకారోని మరొకరు. నీతిబోధ కళాదాహిరమని 
ఒకరం కే కళాసౌందర్య నిర్హనంలో నీతికి తావేలేదని ఇంకొకరు. 

ఎవ్వ చేమన్నా దడికాం ధ్రనాయక రాజయుగ ) ఆం|ధసాహాత్యంతో నుని 

మాపు. అ సమానం తర్వాత కూడా ష్. చరమదీ ప్రి దిక్కుల నుదీపింప 
జే సేట్లు ఈ యుగాదిలో విద్యల “కసటు” తొలగింది. రాజ నథాంతరాళా బలో 
విద్యల విలువ 'పెవిగింది. “రమానటీ నర్తన రంగళాలొ వంటి చోళసీమలో, 

మాటల నేర్చులు సరస మార్గములు నాటికళాలలు, కళల భాగ్యములు __ సలు 

తెన్నులుగా పకొసం సు సే చేమకూరవాని పద్యమే తెలుపుతున్నది, కావచ్చు 

గాని, రాయస్మామాజ్య యుగావశేషాలే ఇవన్నీను. యత్షగాన, పదకవితా 
వాజ్మయ శాఖలకు అపూర్వమైన (పాచుర్యం కలిగి ఉండ వచ్చు "గాని నాయర 

రాజయుగానికి రాయసామాజ్య యుగంతోటి మాతాసుత సంబంధ మున్నట్లుగా నే, 
కీణయుగంకోటీ జన్యజనక సంబంధం ఉంది, నీతులూబూతులూ కలగలిసి 
పోతున్నాయని కవిచౌడస్ప అనగా, “ అవ్యవస్థ విషయు"లైన దుష్టనృపులు 
పే-పేగి పోతున్నారని కుట్టిక వి అంటాడు. 

ఏద్వ(త్పభువులు వ. కనుమరుగై పోతూ ఉండినట్లు చేమకూర కవి 
అంటాక్షు, తంజొవూరి రఘునాథ, విజయరాఘవ నాయకులు, మహారామ్ట్రడు 
శాహాజీ, మధుర విజయరంగ చొక్కనాథుడు - ఎందరో రాజకవు లిలాంటివారు 
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లేక పోలేదు. రఘునాథుని వంటి కళామర్శజ డే జాల్బి క భరి/త వంటి కావ్యా 

లలో బాచిత్య దూరమైన పద్దతిని ఆదరిస్తే, “షోడశ సహన స్త్రీ చక్షుఖ్యపసారు” 
ఉన విజయరాఘవుడు, “యువతీజన పాంచాలు” డన విజయరంగ చొక్క 

నాయడు చేయనిదేమిటి ? “యథారాజా తథ్యాపజాి యేమోగాని *“తథాకవయ$ః” 

అనవచ్చు. శృంగార విషయంలో విషయ వాంఛావలయంలో శ్రీకృషుణి తమ 
౬ దెగి 

స్తాయికి దించుకొన్న రాజులు ; ఆ రాజులకూ [శ్రీకృషునికీ ఐక్యతను సాపించే 
ద టు 

క? ఫి పీటన్నిటికీ UE వె షవం ఆ'మాదము[ద | 

కన్ను, చెవి, ముక్కువంటి ఇందియాలకు తర్పణ కలిగించే విధంగా 

కుంకుమ, కర్పూరం, పూలపొట్లంవంటి వస్తువులతో తన రాయాయలు కావ్యంలో 

వాల్మిక భర(తలో రఘునాథుడు రచించిన కందపద్యాలు; చీని చక్కెర పానకం 
విరజాణి “రాల సువానన మందమారుతాల స్పర్శ వెన్నెల తేటలను కపిత్వాని 

జ్ ఆలం కొంటగడుతూ రాజులోవాల బిలానంలో చెంగల్వ కాళకవి ఎసవఐద్యాలు; 

పెద్దన దని వాడుకలో ఉన్న చాటువుకు పుట్టిన విడ్రలే. పెద్దనది “వె షయిక కవిత” 
అయిత ఇక వీండి విషయవాంఛా (సదానమైన కవిత్వమే. రాచరికం భూ స్వామ్యం 

రుషా ధిక్యం స వానుభివపవత అతిశయించగా భోగలాల సత్వం బహు భార్యాత్వం 

శాక సాంగత్యంగా మారిన స్త్రీలోలత్వ్యం వీటన్నిటి ఫలితమే ఈ “రసికత.” th ఈ 

రామభ్యివాంబ, రంగాబమ్ము. ముదు పళనివంటి కవయితుల కలగో(తాలతో, ఏమి 

గాం, వాహ వ్యవసా దాహిర మైన అనుబంధంతోటి రఘునాథుణీ వజయ రాఘవుల్లీ 

(పరాపసింహునై బంధించినా ఎవరిప్పుటీ మునిగిందేమీ లేదుగాని, వారి కొవ్యాల 

భోతణీవల్తనే వాదిక్ కీ ర్యపరీర్తులు మీగులుతొయి. ఇది వటి సీతినియమాల పట్టింపు 

కొదు అభిరుచి 'ట్లింప్పు, భకూటల పోహాళింపులో, శబ్లాలంకొౌర విన్యాసంలో లాగే, 

ఇతివృత్రాల ఎంపిక లోదయూడా కొట వచ్చినట్టు ఎదురయ్యుది ఈ ఇం(దియ తర్పణ క 

షి, ఉష. తార అహల్య, సత్య రాధ, ఇళ-వేర్వేరు వ్యక్తులై నస్పటికిన్నీ, 
వందికిగీ, కపులావొదించిన సామాన్య ధర్యం కొమినీగుణం౦, మన్మథపత్ని రతీ 

దేవి ఈ నాయికిలకు “మానిసీ మానాపహారిణి”గా అర్చనీయురాలె ౦ది. అందరూ 

మానవతులే అయినా కొవ్యాలలో మానాభిమానాలను గాలికి వదిలారు. కామకళా 

(పాచుర్య నిర్వహణలో తరతమ ఖేదాలేగాని కవులలో గుణాత్మక మైన అంతస్తులు 
కనిపించవు. సంభోగ శృంగార వర్తనలకు పూరా తావు గల్పించే ఇతివృత్తాలను 
మాతం ఎన్నుకొని పురాణ కథలకు గూడా తోకలూ పీకలూ తగిలించి, ఒరే 
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మూసలో పోసి లాగినట్లుగా కథను నిర్వహించారీ కవులు. గ్రీకృషుడే కథా నాయకు 

డె న ప్రబంధాలలో ఆయనకు రాజుల మొక్క పచ్చాయి, ఊషమహి 

షులు నాయికలయ్యారు. మన్నారుస్వామి విజయరాభపుడు కాగా, విజయరామ 

వుడు “దకీణ నాయకు” డయ్యాడు ; నేరుగా కావ్యనాయకుడయ్యాడు కూడా, 

భట్లుమూ రి ధర్మమా అని (పబంధాలలొ దూరిన స్రేషరు . నాయకరాణ 

యుగకవులు అతిశయ (పాచుర్యం కల్పించారు. రసతత్ గా మారిన రవిత్వానికి 

నిఘంటువులే గోదాలయ్యాయి. వేశ్యలకు పోటీలు పెట్టి గోదాలో రు బలు పించే 

వాళ్ళకు, శద్దాలొక లెక్కా? కవిత్వం వేడు ది. అర్హ్రచమత్కారంగానీ భావ 

గౌరవంగానీ రసపుషిగానీ, కలగదని, ఇలాంటి కావ్యాలను వీరేశలింగం కప్పల 

చర్మితలో కోసివేశాడు. శ్చేషకవితకు సెదోడే చిత్రకవిత. శతలేఖినీ విద్యగా "పేరు 
మోసిన ఈ (ష్మకియ పర్యవసానంగా, మొల ఎన్నడో చెప్పినటు కవిత్వమనేప్ 

లో ఘీ 

“మూగ చెవిటివారి ముచ్చట” కావడమే మిగిలింది. 

ఎటొచ్చీ సాహిత్యంలో యక్షగా వచన |గంథాలూ గుడిలో మెలంగా 
టీ ల్ో 

పేర్కొన దగ. యక్షగా నమ నేది య కటాకంలోని తరంగ మే. సాను 

అనదగిన పాత్రలే ఎక్కువ. ఆ పాత లకు ఉచిత మైన భాషే ఉంటుందని; కాబట్టి 

దాదాపు తొలిసారిగా తెలుగు వ్యావహారికం యక్షగానాలలో దర్శనమీస్తుంది. 

అయితే ఇది ఎక్కువగా హాస్యాని'కే పనికి వచ్చిండి. (గాంథిరక ధ్రాషావాదాన్ని 

సమర్షించిన దశలో ఏరేశలింగం _పహసనాలలో మాత్రం వ్యావహారికొన్ని చాడా 
డంపే, ఇదిగో ఈ యక్షగాన వాజ్యయం ఎన్నడో ఆపని చేసింది రాబపేగాని 

భాషా సంస్కరణ దృష్టికో మా(త్రం కాదు. రాజులూ పండితులూ యక్షగానాలను 
చేబట్లారు. పోను పోను, యకగానాదులలో కూడా స్తోత 3 వారాలను, మహా 

రాష్ట్రంల కొలంలో నాందీ (పసావనలను దూర్చి ఈ (పజానాటక (ప్మకియపై 

సంస్కృృతనాటక సం|పదాయభారాన్ని మోపారు. 

(క్రితంలో నే గద్యనుండి 'వేర్పడిపోయి వేదాంత (పచారానికి వినియ కమెన 
వచనం, నాయకరాజయుగంలో సొహిత్యగౌరవాన్ని నోచుకోగలిగింది. pe 

వాభకో భాష వ్యావహారికమే అయినా అది సాహిత్య గంథం కాదనడం నేటి విమర్శ 

కులకు పరిపొటిఅయింది, పండితులు తలలూ శే ఎట్లు స సుష్టుగా, అయినా సులువుగా పచన 

కావ్యాలను రచించిన సముఖం వేంకటకృష్ణస్పనాయకుడు, కుందు ర్రి వేంకటాచలకవి 
లింగనమభి కామేళశ్వరకవి, (గాంథధికమన దగిన పద్య గంధి వచనాన్నే ఎక్కువగా 
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రాశారు. సద్యకావ్యాలలోనే (గాంధిక భాషానియమాలు కొంత సడలిచ్చినప్పుడు, 

వచన [గంథాల మాట చెప్పేదేమిటి? ఎంత బండ వచనమెనా దానికి వ్యావహారిక 

చ్చాయ సోకింది ఈ దక్షిణాది తెలుగు వచనమే చిన్నయసూరి ద్యారా ఈనాటికీ 

పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఇనుపగుగిపుగా ఉంటూన్నది. గిడుగురామమూ ర్తి, గురజాడ 

అప్పారావులు కృష్ణార్లునులై పోరుసలిపింది ఈ నివాతకవచుల మీదనే. 

మొలక చీకట్లలో సాహిత్య చర్మితకారులకు కనిపించకుండా పోయింది, 

సాహిళ్యప్ప వి సృతికీ విశిషతకూ మధ్యనున్న అఖాతం వంటి అంతరమేననాలి. 
వె విధ్యం ఉంటేచాలు, అభిరుచిలో శుచీ, అనుగవపరతలో నియతీ,ర ననిర్వహణలో 

కొచితి లోపించినా ఫరవాలేదనుకొన్నట్లుంది. అయితే తదనంతర సాహిత్యయుగంతో 

పోల్చి నిలిపినప్పుడు, నాయకరాజయుగం ఎంతోమేలనిపిసుంది, ఏవో ఒకటీ అరా 

ఉరు వెన చుక్కలే కనిపించే అంధకారాలయం వంటి సాహి త్యాకాశంలో, మిగిలిం 

దర చుక్కల ధూళిలాంటి నజా సరుకు, కనిపోషకులూ అంతే. (పజలకు అతీత మె 

భాషా పండితులకు పరిమిత మె పోయిన సాహిత్యం నిలవనీటి మడుగులాంటిదై ంది. 

కవిత్వమూ పాండిత్యమూ త వృత్తులుగా మాద్చుచెంది, ఉదరపోషణకు న. 

లయ్యాయి. కవిపండితుల స్పర్ధ సయోగివె దీకి కాట్లాటగా రూపొందింది. పండి 

తుల దృషిలో కివిమా్యతులు “సాహిత్యగావ్ల” అయ్యారు;లో టకూరలోని పురుగుల్తా 

కనిపించారు. మరి కవులు ఊరకుంటారా ? అడిదం సూరకవి రెకవల్లి సోమప్ప 

నన్నట్లు, పండితులంతా శుష్కతర్క. కర్కశ మతులని భావించి పతా. రాళ్ళపల్లి 

అనంతకృ షృశర్మ గార న్నట్టు, ,“ఉన్నయభిరుచికి ఉదాహరణము లిచ్చువా రెకాని, దాసిని 

సరియైన తోవలో మార్చి దిద్దగలిగిన ధీరులు లేరై రి. (క్రమముగా కవిత్వమునకు 
జీవనము సంపాదించుకొనుట యొక యానుషంగిక ఫలముగా6గాక, (పథాన ఫల 

ముగా పరిణమించను”".10 ౫ 

“దేవమూనం'తోటి పండితునికి భూమి కొలిపించి యిచ్చిన పిఠాపుర (ప్రభువు 

గంగాధర రామారావూ, కాశీనుంచి పండితులను పిలిపంచుకొని వచ్చిన విజయనగర 

(పభువు విజయరామ గజపతీ_ఇలాంటివాళ్లు బహు సకృత్తు. పెద్దాపురం, నూజివీడు, 

వేంకటగిరి, కా ర్వేటినగరం_జమీం దార్లు త కవిపండితులను యథాశ క్య నత్క- 

దించి సాహిత్యానికి పెరిప్ప చేకూర్చినవాళ్ళే, అయితే గంటాలపై పన్ను వేసి అడిదం 

సూర కవి నిరసనకు పా(త్రు డెన పూసపాటి సీతారామరాజు, కూచిమంచి జగక వికి 

దేహశుద్ది చేయించిన ఏటికొప్పాక జమీందారు, పంటపొలాలకు చెరువునీరు 
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ఎక్కకుండాజే సి అడిద౦ రామకవి ఆ(గహాన్ని కొనితచ్చుకొన్న దంతులూరి జగన్నాథ 

రాజు_ఇలాంటివాళ్ళదే ఈ యుగంలో సంభ్యాతిశయం. ఎవరు ఎవరి చెప్పారోగాని 

ఇ ఇర ఉప 

ఈ చాటువు &ణయుగ [(పభులక్షణాన్ని అవిష్కంరిస్తుంది. 

రాజులు తొలియిందు.6 గవి రాజుల బూజల నొదరించి వి 
య 

|భాజితమైన కీ రి. గకుబంతములన్వెలయంగం పసి రా 

రాజులు నేడు చూడం గరిరాజుల వాజుల నాదరించుచు 

న్ఫూజన కోటిపె నిడిరి పూజ్యుల భారము పల్వు రిమ్మ: గ 

వేయిగోవొల తక క రకూ కార్యెటినగర (పభువుబా మధ్య అదోంకులు 

ఒకటీ రెండూ కావు; అవి అన్నీ మనుష్యావరోధాలే ; దివాను, ముసషీ, బక్షీ, 

మజుందారు, సిరసాదారు, ముసరది, దేశపాండ్యా. వీళ్ళందరినీ దాటుకొని వీళ్ళ అను 

(గ్రహాన్ని కొనుక్కొం'పేనేగాని రాజదర్శనం కాదు. గంగిరెదూ మూర్ణభూకాల తుడూ 

అడిదం సూరకవి కొక్కలాగే అనిపిసారు. ధనవంతులైన వైళ్యులూ తిది 

తరులూ పండిత సంభావనలనీ కవిత్వస్పశ్శేలనీ వర్దాశనాలనీ ఆసరా ఇవ్వకపోతే, 

కవులు కూడా భికొటకులు కావలసివచ్చేది. ఈ సితిలో నోరు గలవాడిడే ఊరు. 

కె వారాలకు రాలని కౌసులు శాపాలాపాలకు కలల రాల సొగాయి. “సూరకవి 

తిట్ట కంసాలి సు శెపెట్టు అయినట్టుగా నే, తురగా రామళవి శాపం "పెద్దాపురపు 

నత్సవాయి తిమ్మజగపతి నట్టింట పెద్దమ్మ చేత దిద్దిమ్మని నాట్యం చేయించిందట. 

రాయలింగేళ్ళంర శతక కారుడు వరించినట్టు, అగహారాలు నామ 

మా(త్రావశిషైలపుతున్నాయి; మాన్యాలు మంట గలుస్తున్నాయి; భత్యానికి వెనకటి 

పడికట్టు తప్పింది; పండితుల రాకపోకల జోరు తగ్గింది ; వర్షాశనాలు నీట గలి 

సహ. ఏనుగులూ, గురాలూ తాకట్లుపడ్డాయి.. “ “ధార్మికస్తానము" లు కీణిస్తున్నాయి. 

మరి సదరు కైణ్యం కవుల లౌకిక, కావ్య జీవితాలను దయదలచి విడిచిపెట్టలేదు. 

అంధ యుగానికీ కీణయుగానికీ లంకె అనదగిన గణపవరపు వేంకటకవి 

అంత ఉద్దండ పండితుడై (వబందరాజు వేంకటజేళ్వూర విజయ నిలొన 

కర్త అయికూడా, ముద్దళగిరి రాజుగారి ఉంపుడుగ తెపె విద్యావతి దండకయు 

చెప్పాడు. భోగినీ దండకం లేదా అనవచ్చు. రాజాశ్రయం కవులను నానా 
పనులు చేయించిందనడానికి తార్యాణలుగానే ఇవి సనికివసాయి. అప్పటికే “మూగ 

చెవిటివారి ముచ్చటి అయిన కవిత్యం ఇప్పుడు పశుపక్ష్యాదుల ముచ్చటగా మా రేట్లు 
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కెకోకి కాకికుకై 

కే జాత్రాకీరక కూరి కూోూకళతో 

కార కఠు. కకికెకిక్ష 

ద్రూూరో కొరకూ క కీంక క్ సాన్యా 

అన్నాడు. మరి నూరేళ్ళ తదనంతరం 256 విధాలుగా చదవదగిన కంద 

పద్యాన్ని మండపాక పార్వతిశ్వరళా స్త చెప్పాడట. ఢక్కాడథాంక ళద్దాన్ని ఒకరు 

అనుకరిస్తే ఒక్క-కందంలో “కమల” శబ్దాన్ని తొమ్మిదిమార్లు మరొకరిమిడ్చారు, 

చేతుల్నీ గోతుల్నీ కాకుల్నీ వాన ముక్కుల్ని ఒకరు శోకంలో దూర్చగా, చింత 

కాయన్నీ, కలేకాయల్నీ మరొకరు “శిల్సి వ్యాపార కౌళల”ినుని ఈ గర్భ, చిత 

కవిత్వాలను పర్తిస్తూనే ఏరేశలింగం వాటి నీసడించాడు. నువు పోదలచుకొన్న 
చోటికి మనిషిలా కాళ్ళతో నడిచిపోవాలిగాని_అడ్తంగా నేలమీదపడి “కడుపుతో 
దొర్తి (పయానపడి గమ్యస్థానమును జేరి యసాధారణ [పొడిమను జూపిన బుద్ది 

మంతుని మెచ్చుకొ నున కవితాచమత్కృుతులు మెచ్చుకొ నందగియుండును.”10B 

అస్వతం(తులూ రాజ్నాళితులూ కావడందేతనే కవులిలా రాశారనడం సరి 

కాదేమో 1 వాళ్ళ అభిరుచికే చీడపట్టి ఉండాలి. తమ ముందరి కవులు చూపిన 

మార్గం ఉత్తమమైనదని తమకు “శలియకపోలేదు. ఉతర రాయాయలు 

క్ర ర్త కంకంటి ప్రాపరాజుగానీ నమీర కుయాల విజయ కర్త పుష్పగిరి 

తిమ్మన గానీ ఈవలివారికి దిసాయించలేదు. రామరాజభూషణుడు. మార్తదర్శి. 

అతనిశ కి వినా మిగతాదంతా తమ కచ్బింది. నూరకవి కఎవిజనరంజనయు, 

కూచిమంచి తిమ్మకవి రనుక జన యనోభిరాయయు తదనంతర కవులందరిసీ 
"పెడతోవ పట్టించాయి. పిల్లవసుచర్మితలకు కారణం ఇదే, (పేతిపదగేషతో 

వానవద తా వదిథయయం రచించిన వక్కలంక ఏరభ్మదకవీ, కదబొరాజు 

త అలకా ప్ కవి కనుప రి అబ్బయామాత్యుడూ, FP WW FEI 

వాండవీయ కర్త నెల్లూరి వీరరాఘవన కవీ, ఆ శీర్షికను ఉల్లాసీదా చేసినట్లు 

య srbe ws స. కర్త అయ్యగా6 వీరభ్యదకపీ స్తు హతం. 

వారెందరో మహానుభావులు | 

ఇంతెందుకూ, పాండిత్యం వక్రించింది. కవిత్వం నిఘంటు పరిశ్రమగా 

మారింది. అర్హలోపానికి (శవణకటుత్వం జత చేరింది. స్వతంత కల్చనాళ కి 
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అడుగంటింది. కొందెక్క సాగిన సాహిత్యదీపకశికను పిశాచాలవంటి వికృతభావ 

రూపాలు చుట్టుముట్టాయి. పాండిత్యం సాముగరిడీలరు, కవిత్వం వఏినోదానికి 

పనికి వచ్చాయి. “చండకరాఖండల ఖండపంళు చిత్రప్రద టి దోరండ సముద్రండ 

పరా కమా [కొంత సమస్త స శాత్రవచ్మక[పద త్ర త్ర మత్తకరి న నృత్త తప 5 తుంగ తురంగ 

సూతంగ శతాంగాద్యుపాయన పరిపూర్ణ సఘాణ కరాణండుసు.. 

తిస్పనివ్వని “వచనం”. ఇంకా పద్యం “గర్భచెర” వదిలి నటే మ; 
ఇలా గుక్క 

ఈ పద్యగద్యాలు రెండూ మరొక సొంఘిరి వ్యవనఐి. ఆగహారిక విద్యా 

విధానం, భూస్వామ్యం, జమీందార్ల ఏలుబడీ, సం పాత వఏిద్యాధిక్యం (బంధ 

(ష్మకియ్మాపొబళల్యం _ ఇవీ దాని లక్షణాలు. అవలక్షణా లై సహ ఆపే. అనసోన 

కుడూ కావ్యరత్న సరీక్షకుడూ ఒక్కడే ; రాజనామధారియెసి “రాణా”, అర్హులు 

తెగపెరిగి దాతలు సన్నగి ల్రిన రోజులు రౌబట్టి ఒక అభాగ్యకవి ఇలా వాపోవలసి 

వచ్చింది : 

కవితా లక్షణ మెయ(గని 

యవి వేకికి. బద్యమిచ్చి యడుగుటకం రుస 

చవిలంగొని దండె. గొనుకొని 

భువిలో హరిదాసుండై న బుణ్యమె దక్కుస్. 

కాలికి బలపం కట్టుకొని శిష్షు కృష్ణమూ ర్లిశా స్రీవంటి విద్వత్కవి దక్షిణాన 

కాళహ స్టినుంచి ఉత్తరాన మాడుగుల పరకు (సయాణం చెయ్యవలసివచ్చిన 

దుష్కాలంలో, “ఘనవి తం” గురించి కవులలో కవులకూ పండితు'లో పండితు 
లకూ కవులకూ పండితులకూ సిగపట్ల గోతాలు తప్పలేదు, రాజును మురిపించి 
మైమరపించే అవసరం గోపీనాథుని వేంకటకవి వంటి కవిచేత, (బ్రహ్మానందానికిన్నీ 
మెథునానందానికిన్నీ అభేదాన్ని చెప్పించింది. దిగ్గంతివంటి మాడభూషి వేంరొటా 
చార్యులు రాయాభథూటితా భా వలి చెప్పవలసివచ్చింది. మరెవరూ యోగులు 
కృతిపతిగా దొరక్క శిష్లు కృష్ణమూర్తి రి శాస్త్రీ తన కొవ్య కన్యకను ఒక శిరద్దారు 
చేత పెట్టవలసి వచ్చింది. నుందరీమణుల కందరికీ అన్వయించేలాగున రాజుగారి 
పెంపుడు సొనిపె కూర్మనాథ కవి వంటి నిస్టాపరుడుకూడా ఒక శతకం చెప్పవలసి 
వచ్చింది. ఈ అంధయుగపు ఆంధ కవిజన పౌన్యదై న్యాలను చెప్పుకోడానికో 
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అన్నటు, ఇంగాందు చరితలో రెండవ ఛారెసు హయాంలోని కవుల సితిని ఒక 
లం ౧౧ య క, 

[ఫెంచి విమర్శకు డిలా వగించాడు : 

The author of the day ... became the complete and perfect 

sycophant. Against their better judgement, they indulged in 

clowning. They rccognised the better path, and chose the worse 

.. They grew accustomed to be despised, and became despicable. 

Their self-respect being so small, they respected their 
profession little. 11 

అటని, కవులకందరికీ ఆత్మగౌరవమూ చిత్తశుద్తి లోపించాయని అనుకో గాం 

వవం చతిశయో ర్ అవుతుంది. దేహీ అనని సన స ఖ్. (వతంగా జీవించే 

వోకన దెళ్ళపిశ్ళవారు రాశారు. ఈ యుగారంభంలో వేమన్న, మధ్యలో పోతులూరి 
పీక ప్రహారి, ఏగంటివారు ఉంది తమ “కవిత్వం” చెప్పారు. చె బ్బ కవు లెస్పుడూ, 

రాస కవులకూ తల అడంగా ఊపే పండితులకూ లోకువ. కాబటి వేమనాదులను 
“ఇపులు"గా గోణించని (పబుదు లీ నాటికీ ఉన్నారు. తరిగొండ 'వేంగమూంబ గురించి 

ఆటీ 

ఏ తగాయిదా ఉండటోదు. ఇర దేశానికి తురుష్కుల, మరాఠీ, పిండారీల దండ 

ae యమూడిన చేటు వరిస్తూ, ఆ(కోశిస్తూ సింహా (దినారసింహు టీ, తిరుపతి 

సంరపేశ్వరుణి, భదాది రాముద్దీ నిందా సుతిరూసంగా పిలిచి విన్నవించిన న్ 
శతిరేకపులు కాడా ఈ రొవ్య పరీక్షలో లెక్కకు రారు. పోనీగాని, వాళు మురుగు 

౧౮౫ 

ముంపున పడలిదు. వారి గొంతు ఎలా వివిపిసుంది ? కొకిగోలలో కోకిలలయ్యారు. 



తే 
అంగ్లిషం చదువుల పుణ్యమా అని, మోడుదారిపోతున్న ము చెట్టు కొత 

చిగుళ్ళు పేయసాగిన రోజులను జాతి జీవితానికి “నర్భసంధి” అని వరించడం 
సవ్యంగానే ఉంది. మూగవారి_స్తబ్ధమైపోయిన వృత్షవీధిలో మళ్ళీ అలలలలుగా 

గాలి తోలసొగింది. అది పడమటి గాడ్సే _ సందేహం లేదు. ఊపిరిని చోట 

అదే పదివేలు. పాశ్చాత్య విద్యావంతులు కొదిమంది అయినా దారి సూతనో 
తేజం కలిగింది. మరి ఈ కదలికకూ పె నిశృలతకూ ఆదిలో ఏరోవం ఏర్చో 

డక తప్పిందికాదు. గతానుగతికత్వానికీ దాని ముద్దుపేరెన ఆవాల రత్వానికీ, 
నఏన కల్చనకూ దాని స్వరూపమైన పాళ్చాత్యభావపంత్వానికీ డాదాపాం నూరేళ్ళ 
పాటు హోరాహోరీ పోరాటం జరిగి చివరకు నూతన విజ్ఞాన (సవంతి చఎటిపరల 

పాలై పోయింది. కబంధహ సం లాగా సొగేగులం గల పొందవ సల పెదా యం 

రెండు వేలేళ్ళ చరిత్రలో ఎన్నో కొ త్రలను వింతలను 4నలో రోలుజ్సకొస్నచే 
ఈ కొత్త వింతనుకూడా బీ ర్రించుకొని గ్యరున తేన్చింది. 

ఈ కదలిక ఎటునంటిదీ అని, ఇప్పటిదాకా ఏజ్ఞాలు తర్కించుకొంటూనే 
ఉన్నారు. బూడిదపోగులో సుడిగాలి వంటిదా ఇని, లేక ఉడంటోత తర్వాత పెం 
గాలి లాంటిదా ? మన సంస్కృతి చావలేదనే గాని చాపుగువ్మూస నీరోసిరి పడి 

ఉండినప్పుడు మళ్ళీ దానికి ఊపిరులూదిన ఆ మంచి రోజులనే పృనరుజీపన దళ 
అంటున్నాము (రినేజాన్సు), యూరపులో పదిహేను, పదహారు శోతాబులలో 
విలసిల్లిన సాంస్కృతిక మహోద్యమానికీ, దీనికీ, పేరును పోలిక ఎక్కువ. 
అనాటి యూరపియన్లు (పచలించినంతకంటె ఎంతో ప్రబలంగా “రినేజాన్ను" 
మూలాన మనవాణబ్ళ (పతిచలించారు. దానికి కారణం, మన ఆంగ 
విద్యాధికులు తమ ఆలోచనా పద్దతులను సమూలంగా మార్చుకోవలసి వచ్చింది. 
సనాతన హైందన సంస్కృృతియొక్క శిథిలాలను నిరాకరించి, *యూరపియన్ 
రినేజాన్ను* సమకూర్చి పెట్టిన నూతన భావాలను స్వీకరించిన వాళ్ళ అల్బ్పసంఖ్యా 
కులే అయినా, నవభారత నిర్మాణంలో వాళ్ల కృషి అల్చిష్షి దేమీకాదు, "హైందవ 
సంస్కతి శల్యా వశిష్టమై మంచాని కంటుకొని దీర్గ కొల క్షయరోగి లాగుండేదని 
అరవింద, రవీంద్రులు కూడా అంగీకరిసారు. పందొమ్మిదవ శతాబ్ది నాటికి ఈ 
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మహాక్షయం ఒక కొలిక్కి వచ్చి, మతంలోనూ కళల్లోనూ సృజనాత్మక పతిభ 

అలసమై శోషబడినట్లుగా, విజ్ఞానశాస్ర్రమూ తత్వజ్ఞానమూ మేధాసంబంధి పరి 

జానమూ శుష్క. పాండిత్య (పదర్శనంగా కొరడుగటినటు అరవిందుడు వరి ౦చాడు = 
గ We) ౧౧ (31 

.. all pointing toa nadir of setting energy, the evening - 
time from which, according to the Indian idea of Cycles,anew age 

had to start. It was that moment and pressure of a superimposed 
culture which followed it that made the reawakening necessary.!* 

సంస్కృతికి కనుకొలుకుతోకి వచ్చింది [పాణం కొటుకో సాగింది దీసం. 
na) (De) 

గతానుగతికత్యం, “సం పదాయి పరత్యంగా చలామణ కాసాగింది, రవీరదు 

డంటాడుగదా, 

In social usage, in politics, in the realm of rcligion and 
art, we had entered the Zone of uncreative habit, of decadent 

tradition, and ceased to exercise our humanity. 1 

పునరుజీననమనేది సంజీవ కరణ్ అయిందేమోగాని విలువలను పూ లిగా 

తల్లకిందులు చెయ్యలేదు. పాతను కొత్త “ఫీటు” గొట్టిందనే గాని త్వరలో దనితో 
రాజీసడక తప్పలేదు. ఆ రాజీవల్లి అనక నమెన ఆధ్యాత్మికత నిరంతరాయంగా 

కొనసాగగరిగిందని అరవందు డన్నాడు. భారతీయమైన ఈ పారలౌకిక దృక్పథం 

విశ్హానళా స్త్ర విహితమేనట $ మత భావన మళ్ళీ పె కొనేందుకు ఇదొక పూటి, 

ముచ్చెనగుంటలో కన్ను మొలిచినట్లుగా, ఏ 'బదరికొ శ్రమంలోనో నైమి 

శారణ్యంలోనో స్వర్హయుగ చిత్రాన్ని (పదరించడం ఇందువల్ల నె పొసగు 

తుంది, పునరుబీవనమం'పే బతికివున్నదాని మూపున శవభారాన్ని మోవడం స 

కౌబట్సి సం[పదాయాన్ని పూర్తిగా నిరాకరిస్తూ ఆంగ్లో - ఇండియన్ యువకుడు 

డెరోజియో, అతని బెంగాలీ అనుచరబృందం పాళ్ళాత్య సంస్కృృతిపట్ల వెర్రి 

మోజు పెంచుకొని ఉన్మత్త ధోరణి నవలంబించి తాగుడుకూ నంజుడుకూ మనస్సు 

లప్పగించారు. సం|పదాయ వాదుల్ని గంగవెరు లె తించేందుకే ఈ ఆకతాయి 

పనులు. ఎథీనియం (AthEn౭1m) వంటి పషత్రికద్యారానూ, “ఎకడమిక్ అసోసి 

యేషన్” వంటి సంస్థద్వారానూ, డెరోజియో చిచ్చరపిడుగు చందంగా బతికి కుర 

కారు వెంగాలీలను విశేషంగా ఆకర్షించి పోయాడు. ఆదిలో జై సవమతం కొందరిని 

ఆకర్షించినా, ఆనేకులు కాలక్రమాన యానదేశీయ Se విషయాలపై దృష్టిని 

లగించి, (ఫెంచి మహా విప్లవ భావాలను వచారం చేస్తూ అపూర్వ మైన లన్ 
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కలిగించారు. అయితే నిరసనకు పనికివచ్చినంతగా నవీనతా కల్పనకు వారి కార్య 
కలాపాలు దోహదం చెయ్యలేదు. పూర్వీకు లెలాగె శే లేరో, వాళ్ళకు వొరస్తులూ 
లేకపోయారు. generation without father and children”. 14 

సంస్కృతి అనబడే దానికి వెనక నేపథ్యమంటూ ఒకటి ఉంటుందనీ అది 
ముఖ్యంగా దేశీయమై నట్టిదనీ గు_ర్రించనందుచేత, దెరోజియన్ల (_పభావం వట్టి 
దుస్సాహనంగానో పద అరాజకంగానో మిగులుపడి పోయింది, రామమోవహాన 
రాయలు రాజహంసలాంటి మనీషి కనకనే, సంపదాయాన్ని కీర నీర విధాగంచేపి 
మేలిమినే స్వీకరింప బూనాడు. (ప్రాచీన (పాచ్యభాషా పాండిత్యం, ఆయనకు 
శఠత్వాన్ని కలిగించలేదు. మత చింతన, ఆయనకు శాస్త్ర] ముఖ్యాన్ని అలవరచ లేదు. ఉపనిషద్భావసరత, ఆయనను భవిష్యద్దర్శనానికి (ప్రతికాలుణ్లి చెయ్యలేదు. 
మతాన్నీ నంఘాన్నీ మరమ్మత్తు చేయ బూనుకొన్నాడు. “ఆగే”, “అగ్నే” అనే 
రెండు మాటల విసర్యయం వల్ల ఏర్పడిన సతీ సహగమన చె పరీత్యాన్ని నిర్మూ 
లించేందుకు సం పదాయవాదులఠే సం్యపదాయపద్ద తిలో ఆయన పోరాటమే 
చేయవలసి వచ్చింది. సాంస్కృతిక పాతాళాన భస్మ్కరాశి (పాయంగా ఉండిన 
సగర పుతులవంటి స్వ దేశీయుల భావాస్టకల పై ఆంగ్ల విద్యాద్వారాన ఆధునిక 
విజ్ఞాన మందాకినిని భాగీరధిగా కొని తెచ్చాడాయన. “ఏకమేవా 2ద్వితీయం (బహ్మ” 
అనే ఉపనిషత్సూ క్రి ధ్వజంకాగా, సాంప్రదాయిక మత దుర్గరక్షకుల పై ఆయన 
దండెతాడు,. _ఫెంచి విజ్ఞానవికాసం (Enlightenment), (పచురంచేసి పోయిన 
హేతువాద (Rationalism), వ్య _కిస్వాతం త్య వాద (Individualism) భావాలను పుడిసిట బట్టినందుచేత, మతంపట్ల సమాజంపట్ల వివేచనాత్మక మైన విమర్శావై ఖరి ఆయన కలవడింది. [పతి మతంలోనూ సార్వకాలిక సార్వజనిక సత్యమేదో లేక పోలేదుగావి దానిని కప్పివేసేంతగా అనావశ్యక సదార్గమెంతో దానిపె పోగుబడి ఉంది; దీనినుంచి దాన్ని వేరుచేసి మతవిహిత' జీవితానికి (పాతిపదిక సమకూర్చాలి. - రామమోహనరాయల సంకల్పం ఇంతే. ఆయనలో సంకల్పానికీ | కియాచరణ కూ 
మధ్య ఆటంకంలేదు. 

చనిపోవడానికి కొదిముందుగా రామమోహనరాయలు (1774 _ 1888) స్థాపించిన [బ్రహ్మసమాజం (1828), తరువాతి కాలాన బయళ్రేరిన మహోద్యమాల కన్నిటికీ మాతృస్తాన మనదగినట్టిది ఆయన తిళ్ళిక పెట్టిన పర్ణకుటి త్వరలోనే కీక్కిరిసిపోయింది, దేవేందనాథ టాగూర్ (దహ్మ సమాజానికి సారథి అయిన 
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కాలాన, “సనాతన” మతధర్మానికి దానిని పునరంకితం చేశాడు. చేసి తాను “మహర్షి” 

కల్చుడయ్యాడు. తొలిటి వసుధై క విశాల మతభావన మరుగున పడిపోసాగినప్పుడు, 

(బ్రహ్మ సమా వాన్ని. శేశవచం[దశే సన్ సొంతపరచుకొన్నాడు. కె9 సవం ఆతని 

మనస్సు కంది. వంగదేశ వెషవ సం|పదాయం జతకలిసింది. మత సంస్కరణం 

సంఘ సంస్కరణకు దారిచూపింది. అతిబాల్య వివాహాలు అత్యాచారా లనిపిం 

చాయి. కులం, ఆచారం. దూరువడ్డాయి. ఫలితం (బహ్మసమాజంలో చీలిక. ముసిలీ 

ముగకా సొమాబికులు “ఆది (బహ్మసమాజం"లో ఒదిగి కూచుంటే, వాళ్ళను 

వెక్కిరించి మునుసాగే కుర్రకారు “భారత |బహ్మసమాజం'లోకి పరుగుతీశారు. 

మరి పదేళ్ళకు “సాధారణ [(బహ్మసమాజ'మంటూ మూడో కూటమి ఏర్పడింది. 

“ఆత్మ్మపత్యయం” ([ntUiti0n) మూలాన ఆ సిక్యభావ మెర్పడుతుందని 

మహర్షి అన్నారు. దానికితోడు గా “సహజజ్షానం” [త శ sense) వల్లకూడా 

ఇహపరాలను గు రెరగవచ్చునని [బహ్మానందుడె న కేశవచం దుడన్నాడు : మొద 

టిది శుద్ధ విశ్వాసం, 'రండవది జ్ఞానం. విశ్వాసంకం శె జ్ఞానం హెచెనదే గాని 

అది కొన్ని పరీక్షలకు నిలబడవలసి వస్తుంది. ఆ పరీక్షల పేరు హేతువాదమే. 

ఏదిన్నీ అపొరుషేయమనే (పశ్నకు అది "చోటీయదు. విమర్శకు (పతి ఒక్కటీ తల 

ఒగ్గాలి. తాను (ప్రవ క్ర ననుకొని తనవాణ్ దె వవాణి అని కేశవచందుడన న్నప్పుడే 

వచ్చింది చికు... “నవ ఏధాన్' ఆరాధనా 'విధానమైపోయింది. ఆరాధన, ధ్యాన, 

(సౌర్త నలు దానికి అనుషానాలయ్యాయి. పొతమతం ) స్పానే అంత సొంగోపాంగమూ 

ఆమ షే సరికొ త్త మతం తలె తింది. సున్. మత పాలకుడయ్యాడు (౧౦6౦౦12110 ,* 

ఈ మార్పుల నొల్లనివాళ్ళే నతో (బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించుకొ న్నారు. 

ముక్కు పచ్చలారని కుమా ర్తెను కూఒ బీహారు రాజాకిచ్చి పెళ్ళి జరిపించి, తానొక 

ప్పుడు గ ర్లించిన అతిబాల్య వివాహాలను తానే ఇప్పుడమలు పరిచాడని సేనొపె 

కారాలు, మిరియాలు నూరినవాళ్ళుకూడా అతని ఏమర్శక కూటమిలో చేరారు. 

కొందరికిందులో “ఆది” (బహ్మసమాజ భావాలుండేవి. ei కెక్కువ 

_పాముఖ్యమిస్తూ ఆత్మ (పత్యయభా వాన్ని కుదించి తగ్గించి వేశారు. హబిజ్జాన- 

వాదానికి సహేతుకాలై న [దాహ్మ సొక్ష్యాధారాలు పునాది "అయ్యాయి. స. హృదయ 

మనదగన (Universal Reason) మకుటధారి కాగలిగింది : (పవక కల నూకులూ 

పవిత్మగంథాలూ మాతమె శరణ్యాలు కావు. పండిత శివనాథళొత్తి మత వదా 

రకుడు, పురోహితుడు అయ్యాడు. 15 ఆం|ధదేశానికి పలుమార్లు వచ్చి మన మత 

సంస్క రల భుజింతట్టి మార్గం చూపిపోయిన వాడీయనే. 
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వ్య క్తికి ఉండక తప్పని భావ స్వాతంత్ర్యానికి [బ్రహ్మ నమాజ మెంతో 

(పాముఖ్యమిచ్చింది. తనకు బాహిరమైన ఇత రేతర వ్య కుల, సంస్తల అదుపాబ్లలకు 

అవి లోనుకాగూడదు. విశ్వాసం పేర ఆచారంపేర దాని విలసనాన్ని ఆటంక పరచ 

గూడదు స్వయంగా తర్కించుకొని తనకుతానై చేసుకొన్న నిర్ణయమొక్కపే, 

స వ్యకి క్రికెన నా శిరోధార్యం కావాలిగాని, తదన్య మేదీ కాదు. ఈ దృర్పథయు (త మేపీ 

రాజకీ యాధికార నిరసనకు దోవచూసింది. (బహ్మసమాజం  పెంపుచేసిన వాతా 

వణ౦లోనే, కొాం,గెను సంస్త పుట్టిందనవచ్చు షృత్రికా స్వాతం త్యాన్ని కుంచిస్తూ 

సర్కారు వాచ్ళచేసిన చట్టాన్ని. రామమోహన రాయలు నిర్భీతిగా ఖండిబొస 

తరుణమే, భారతజాలి ఆధునీకచరితకు నొంది. 

సంస్కరణోద్యమా లకూ ఆయనపెట్టిందే భిక్ష. కేశపచం చుడు[బహ్మమ తాన్ని 

ఘస సంస్క_రణతో (బహ్మముడి వే ఎళౌదు. చెనకెస స్సుడో డక్కారు చెందిన రాజారాణ్ 

లభ్ తన విధన కుమా రె గురించి ఆదుర్హాపడి విభచా పునర్వివాహం ధవ్మబసమా 

గ్ అని, యావద్భారత దేశంలో గల పండిత (పకాందులను తేల్చి చెప్ప పన్న 

ప్పుడు, కాదనే ఎక్కువ మంది చెప్పారు. అయితే కాలం మారింది. 1897 నాటికి 

కలకత్రాలోనూ బొంబాయిలోనూ ఈ సంస్కరణకు సుముఖత చేకూరింది. ఈళ్యర 
చంద్రవిద్యాఫొగర్, విషశాత్రి వంటివాళ్లు దాన్ని చేబట్టారు. (ప్రభుత్వానికి మహ 
జరుపోయాయి. విజయనగరం సమీపాన ఒక (గామంలోని చాల వితంతువులు 

కోందఏలా 1856 తర్వాత గవర్నరుగారికి ఒక మహాబరు పంపారని ఇటీవల ఒర 

పరిశోధకుడు బయల్సరిచినాడది. ఆనాళలో దేశంలోని (పరఠ్రీపేళ కును చూచి 
(బిటిషు (పభుత్యమిం ” దడవడం నేర్చుకోలేదు, కాబటి 1856 లో యా విధవా 

పునర్వివాహచట్టం చెయగలిగింది. పునర్వివాహ సమాజాలేర్పడ్రాయి. ఒక్ వైపు 

శశిపాదబెనర్తీ, ఇంకోవెప్ప పొసెసర్ డి శె, కారే, విధవలకు శరణాలయాలు 

స్తొపింపసాగారు. 

సం 

క 

a 

పూర్వాచారపరాయణుల మాటనటుంచి, ఆంగ్ల విద్యాగంధ మలదుకొన్న 
వాళ్ల లోకూడా పూర్వసువానన చావలేదు. ఆంగ్లమానసప్పుతులకు (పతియోధులు 
పుట్టుకొచ్చారు. పునరుజ్జీవనదశలో ఇది రెండవతరమౌతుంది. (బహ్మసమాజంలో 
కడా కొందరు సంఘాన్ని ముట్టుకోడానికి విముఖులయ్యారు. మరి మిగతావోళ్ల 
ఊ సెందుకు? వీళ్ళకు గతచర్మిత సమ _స్రమూ ఘనమనిపించింది; సంప్రదాయ కతా 
పూజ్య మెంది. హైందవధర్మంపవిత్రమెంది. అలాంటివారికంతామొ గదారుబంకించం[ద 
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ఛటర్తీ. ఈ హైందవ పు రుద్దరణోద్యమానికి వంగదేశంలో రాజకీయస్వ రూపమిచ్చిన 
అరవింద ఘోష్ దీన్ని సమర్షించకుండా ఉండలేకపోయాడు. వీళ్ళది ఒకవిధంగా 
సమన్వయ దృక్పథమని రాస్తూ, ఇది వట్టి వునరుద్దగణకాదు, సమ్మేళన (Fusion) 

అన్నాడు. సాం వదాయికులనూ నపీనులనూ; గతానుగతికులనూ వివేచనాపరులనూ; 
ఉభయులనూ అలరించేలాగున (పాచీన సాంస్కృతిక మూల్యాలను పునశ్చ 

రించడమే (Restatement) జరిగిందట ! రచయితగా బంకించందుని గొప్ప 

దనాన్ని అటుంచిచూ సే, ఆతని చార్మిత్రక కాల్చ్ననిక దృక్పథం ఎంతో వండదెచ్చి 
పెట్టినట్లు గురజాడ అప్పారావు గమనించగలిగాడు. రథం ముసింజాతిమీదికి మళ్ళి 
నట్లు ఐంకిం రచనలు తెలియజేసాయి. బెంగాలీ రచయితలు ఆనాళ్ళలో రాసిన 
ఏ నాటకంగాని, నవలగాని, ముస్టిములను మర్యాదతో వదిలిపెట్టలేదు. దెళభ క్రికీ 

మత పాక్షిక దృష్టికీ పొత్తుకలిసింది. తెలుగులోకూడా (వతావరు/[దేయ నాటకం 
మొదలు రెటనార నాటకంవరకు, యవోరాన్హ్ర జీయనయ/(వఖాతం మొదలు 

బం ఎ నవలవరకు, చరిత రచనలోకూడా ఈ పరమతనిరనన కనిపించ 
డానికి "హైందవ పునరుదరణొద్యమమే కారణమనాలి. రవీందుని జీవితకథలో 
ఎదురయ్య “హిందూ మేళా” దీనికి పుట్టిన బిడ్డే. 

దయానంద సరస్వతి స్తాపించిన “ఆర్యసమాజం మతాంతరీకరణను (పోత్స 

హించినా, సంస్కరణలకు పెడమొగం పెట్టలేదు; ఆచారాలనన్నిటినీ తలదాల్చ 
లేదు; బద! వామాణ్యాన్ని మా(తమే అంగీకరించి ఈ నడిమి కాలాన కుప్ప తెప్పలుగా 
వెలువడిన మత వాజ్యయం అధికారాన్ని లోసిపుచ్చి, హెందవ మత శుభతను 

సరదూరంచేసుకొంది. “దివ్యజ్ఞాన సమాజంి (Theosophical society) అలాంటిది 

కాదు. మత విళశ్వాసాలనూ సంఘ దురాచారాలనూ బాహాటంగా ఖండించే ధెర్యం 

లేక, వాటిని తలదాల్చేందుకు తమ ఆంగ్ల విద్యావిజ్ఞానాలు ఒప్పుకోక, సదమదం 
కాసాగిన భారతీయులకు దివ్యజ్ఞాన సమాజం సులభతరణో పాయమైంది, 

“ననాతనశ్షానిమనది ఒకటి కాల కమాన బహుమతాల పుటుకకు కారణమెన 

దంటూ, సదరుజానాన్ని చేకూర్చుకో గలిగినవాళ్లు మహాత్ముల తమ ఆత్మశ కిలో 

మానపలోకానికి చోదకులు కాగలరని దివ్యజ్ఞానసమా జం చెప్పింది. అవతారాలను 

అంగీకరించింది. ఆచారాలకు ఉపపత్తులు చూపింది. 

భాషా, సాహిత్యావిషయాలలో నూ వంగదేశమే మార్గదర్శక మెంది. సంస్కృత 

భాషా పండితులు బంగాళీభాషను శాసించిన రోజులు భూతకాల గర్భాన కలిసి 
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పోయేట్లుగా రామమోహనరాయలు వచనాన్ని సుటోధకంగా మలిచి రచనలు చేశాడు. 

విద్యాసాగరునివల్ల దానికి వ్యాప్తి పికలిగింది. అయితే, పాండిత్య 4౮ శివోభారం విద్యాసాగ 

రుడీకిగూడా వదల్లేదు. విద్యావంతులు మాతమె సమాచరించగలంత నందుచిత 

చః 

(పయోజనంతో ముందునడక ఆగిపోయిన బంగాళీ వచనానికి బంధమోక్షణం చేసీ 

వాడు సేక్చంద్; పద్యానికి ఛంద స్ప్వేచ్చనిచ్చి మహాకావ్యాన్ని రచించనవాడు 

మెశకేల్ మధుసూధనదక్. ఫేక్ చంద్ తలదన్నే విధంగా బంకించందుడు వచనాన్ని 

నపీనమూ పటిషమూ చేశాడు. వీళ్ళంతా గురవొాడ అప్పారాపుచేత సందనాలలందు 

కొన్నవాశ్ళే, చివరకు, కలకతా పరిసరాలలో జనం మౌట్లాడుకొ నేభాష టయగిక 

బింగాళీ కొవ్యభాష నట ఆత ఈమూలంగా రూడా 'వంగదేశం గుం జోడు 

అ ఆచార్యపీఠం అయింది. 

0|ధ సాంస్కృతిక పునరుజీవన మనే ఏసు తక్కిన gs తాగింది 

కూడా, వంగడేశంనుంచి మాక్రిపడిన చెతన తరంగమే. చర్మితలొ స 

ఆ క్షణాన్ని, దాని గొప్పదనానికి తగిన వాక్యాంలోనే యమనాఖ ey ఇలా 

వర్తించాడు : ‘ 

If Periclean Athens was the school of Hellas, the ఉం of 

Greece, mother of arts and eloquence, that was Bengal to the 

rest of India under British rule, but with a borrowed light which 

it made its own with marvellous cunning. In the new Bengal 

originated every good end great thing of the modern world that 

passed on to the other parts of India...New literary types, reform 

of the language, social reconstruction, Political aspirations, 

religious movements and even changes inmanners that originated 
in Bengal, passed like ripples from a central eddy, aoross 
provincial barriers, to the farthest corners of India.“ 

భారతీయ సంస్క్కతికీ సాహిత్యాలకూ అది ఉదయసంధ్య. 
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“వేగుచుక్కుయు తోక చుక్కుయు 

మెరసి వెడలిరి మిన్ను వీథికి.*' 





అరుణో దయేం 

ఉపా సరతథ్యా [పవ ర్థతే 

గురజాడ అప్పారావు పుట్టి "పెరిగిన ఆంధదేశం, నేటి ఆం|ధదేశానికి 

సాంఘికంగానూ సొంస్కృతికంగానూ సయానా తల. ఆ ఉదయసంధ్య ఫలి 

తమే మహోదయ మనదగిన అద్భుతాభివృద్ది. తెలుగు వారి హృదయాన్నీ 

మనసునీ మలచిన మహనీయులందరూ, అప్పటికింకా అడాలలో బిడలే. 
(a a 

త్యాగరాజు కాలం చేసిన ఏడాదే (1848) వీరేశలింగం అవతరించాడు, 

అలా రెండు యుగాలు తారసిల్లిన సంవత్సరమది. వీరేశలింగం ఒక కొత్త యుగా 

నికి వేగుచుక్క కాగా. కా త్రయుగంలోనూ మిగిలిన పాతయుగప్ప పద్దతుల పాలి 

టికి గురజాశ అప్పారావొక తోకచుక్క. అప్పారావు తోబుటువన్నం 

తగా ఆయన పుట్టిన సంవత్సర మే రఘుపతి వేంకటరత్నం అనుసరించి వచ్చాడు, 

అప్పారావురో చెలిమి చేసేందుకే. గిడుగు 'వెంకటరామమూ ర్తి ఆ మరు సంవత్స 

రమే వచ్చి కలిశాడు. మరింతతాళ వచ్చాడు 1877 లో కొమ్మ రాజు వేంకటలక్ష్మణ 

రావు. ఇకనేం, సాహిత్యం, భాష, మతం, చరిత _ వీటి మెలికూడికై న సంస్క 

తికి మళ్ళీ ఊపిరాడింది తెలుగుదేశం వెలుగులను సీళ్లాడింది. 

కదలవారింది చిమ్మచీకకేగాని మంచుచీకట్లింకా విచ్చుకోలేదు. వీరేశలింగం 
వీరావేశం మొగ్గ విప్పడానికింకొ వ్యవధి ఉంది. భావపిశాచరూపాలింకా విక్ర 
మిస్తూనే వచ్చాయి : కన్యా వికయాలు, అతి బాల్యవివాహాలు, కుండ మార్చిడి 

పెళ్ళిళ్ళు, వేళ్యావిలాసొలు, విద్యాధికుల చీకటి వినోదాలు, బాలవితంతువుల కన్నీటి 

చిచ్చులు, “పండితమ్మన్యుల' హెచ్చులు, కుళ్ళ Ss సాహితై క 

విడిపోయి ముందుకు సాగలేదు? ఇది ఒక పెర. 
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మరొక పెరక* మొనజూపి కిలు నిలవరించుకొని బలీయమా కౌ తున్నది 

మెలగా చలగా (పతికూల పరిస్తితుల ఆవరణలోనే మార్చు, చేషాలుపవూడా మారు 
య se) 

తున్నాయి. కులవిద్యలకు నూకలు మిగలకపోతున్నాయి. అ(గ్రమంసులు కాడా 

తెల ఇజారురొడిగి తలటోపీలు పెట నవ్వ్యులపాలౌతున్నారని ఎన్నతో hie 
రగ 2) 

Ss 

చున్న ఛభతక కర వరిందాడు. "వరసాంకర్యమే మోగా DS 'అమవ్య సంబం 
అనాటి టఫ ba | ఉత య 

ధాలు మొదలయ్యాయి. ఒక అరలో నుంచి మరో ఇరుకు అంతలోకి వప ఇంది 
ty 

తున్నాయి. మూ సేసుకున్న సంఘంతలుస్పలు నెమ్మదిగా చంచురుంటున్నాయి, 

ఇంగీమరూపు చెడి ఇంగిలిపీస ఎంగిలిసీసె పతపటలోరలూడా ఎనిపంచి పాతకారు 
™ (aman మెలా ౧m భా 

వాశను కవ్వించి నవ్విసున్నది. “పరిహోనఏవ్యలు” “గొల్తపుం ఎం తలు,” 
౧ అ క. 

పొషండమతాలు ఏ కొనిరాసొగినట్ట్లు వం టం MN [ ఏ వాపోయాటు, 
Chere నం. 

20 స శతాబి (పధమారా నిక్ అనుస ర్తించేట ట్టుగా సింగన అత్న్యీకొంతంగారు 

చేసిన, ఈ వర్తన నవోదయకాలానికి అతికినట్లుగా సరిపోతుంది: 

ఒకవంక (ప్రాచీనతయను మందరనగము. నురియొరివంక. ఆభునికోత్యు 

మను హిమవన్నగము. ఈ రెండు కొండల నడిమి గంఘండున. లోయలో 

చీమలబారువలే సామాన్య (పబలు నడచిపోవుచుండిరి. ్ట మసందమసు 

ఇదియేస్టితి. 1 

(పదింధక విత్వం (క్రమంగా బంధక ఏక్యంగా నే మిగులుపది, * “ఇసుక్ణ పుట” 

వలె కు దళృంగారకా వ్యాలు, శ్రేషకావ్యాలు లెక్కకు మిక్కు.ట'మెనబ్లు సాసొ త్యానీకి 

పట్టిన (గ్రహణి ఇస్పుడిక తగ్గుముఖ౦పట్టింది. స్వేచ్చనుళోల్పోయన. న ఇంగ్లీషు 

దొరతనం ఆదుక్షోలేదుగాని, 'రాజపోషకులను నీరసపరిచినందుచేత వారి సిరిని కొల్ల 

గొట్టినందుచేత కవి నిరాశయుడయ్యాడు; ఆ నిర్మాశయత్య మే చిపరిగి అతనికీ 

స్వాధీనతను నేర్చింది. 'పెద్దనలో రాళ్ల పర్తి అనంతకృష్ణళర్మగారికి కనిపించిన 
“మగకవి మళ్ళీపుట్టుకొచ్చేపరిస్టితి ఏర్పడింది. పింగళి లక్ష్మికా ంలంగారు కూడా 

*కవిధీరులు' తేకపోయారని బాధపడుతూ, 1775 తరువాతి శతాచికాలంలో తామర 
తంపరగా పోగుబడిన కావ్యరా?"....అంతయును ప్రాణరహిత మైనసొ ల్లు"అని, కవుల 
అస్వతంత్రతను అనుకరణశీలతను ఎత్తి చూపారు; “నిదాణ మైన జొలిని 

మేలుకొల్పగల వీరుడుగాని, నిసే సేజమెన సొరస్వతమును పునరుద్రరింపగల కవి 
పీరుడుగాని లేకపోయెను.” 2 అలా జాతినీ సారస్వతాన్నీ ఒక్కసారిగా తాకి వాటి 
మాంద్యాన్ని తీసివేసిన ఘనుడు వీరేశలింగం. 
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అయినా ఈకలు మొలిచి రెక్కు_లు గట్టివ డేవరకు వీరేశలింగం కూడా 

కాదవేయ కావ్యవిషవలయంలోనే ఆ మురుగుగుడ్ల కంపుగూటిలోనే ఉండిపోక 

తస్పలేదు. మార్కండేయ స్వామిపై గోపాలునిపై చెప్పిన శతకాల నటుంచినా, 

అటుమీదట చేయబూనిన గర్వకవిత్వ మేమి, శద్దాం/ద నిరౌమ్య నిద్దాభన 
నైెషథ మేమి, ఆయన అభిరుచిలోని ఆదిమత్వాన్ని బయల్పరుస్తున్నాయి, చిట 

చివరినరకు కవిత్యరచనలో ఆయన సాం్మపదాయికుడుగా నే ఉండిపోయాడు. ఆయన 
చేపిన భాషా నంస్కరణమంతా కావ్యధాషను _ ముఖ్యంగా [గాంథిక వచనాన్ని _ 

సులువు చెయ్యడమే. అదికూడా చిన్నయనూరికంటు పెద్దననిపంచుకోవాలనే ఉబ 

లాటం బి/గసూ రచనద్వారా తగ్గాక నే. సూతన (షక్రియలనెన్నిటినో చేబట్లాడుగాని 
(వయోగాలనదగిన వాటిని కన్నె తి చూడలేదు, ఆయన |పాచీనులలో నవ్యుడని 
పించుకొ నేంతగా నవ్యులకు సవ్యుడనిపించుకోలేడు. అన్ని రంగాలలోనూ 

శ్రీరాములు రాసింది తానేనని ఆయన సీంయభరతోయులో రాసుకొన్నాడుగాని 
కొన్నితారీఖులు ఆయనకీ ఆద్యత్వాన్ని తీసి వేస్తున్నాయి. కాకుంటే తనకంబముందు 

ఈ రంగాలలో వేలు వెట్టిన వారి రచనలు సాధకుల స్తాయిలోనెఉం_, తనవిమట్రుకు 

ిఖరస్టాయికి చెందినవని భావించిపుంటాడు. లేకుండే వీ రేశలింగం అబద్దీకుడూ 

ఆత్మస్తుతిపరుడూ కావలసివస్తుంది. 

నవల విషయంలో డా. ఎ. రమాపకిరావుగారుచేసిన పరిశోధననుబటై ఇలా 

అనుకోవచ్చు. వీరేశలింగం రాజశోఖుఠ చం వ. తొలి తెలుగునవ ఎ గా హాస్తి సి 

పొందిందని అంగీకరిస్తూనే, తి తొలి నవలా (ప్రయత్నంగా నరహరి గోపాలకృషద్ 

బెట్టి శ్రి రల] రాజా ఈ6౮/తను "ఎరొఖ్రన్నారు; మరి, కొకొ)ండవారి 

యవోశ్వేత నవలకాదు; సంస్కృత కాథోంబరిలోని ఒకానొక వృతాంతానికి 

ఆం ధీకరణం మాత్రమే. తొలి తెలుగు “వచన (ప్రబంధి కర్తతానేనని ఏరేశలింగం 

రాసుకొన్నాడంకే, ఈ పూర్వాపరాలు తెలిసికూడా రాసుకొన్నాడన్నమాట, నవలగా 

ఈ “వచన (పబంధంి 1897 నుంచి విమర్శా పరిభాషలోకి దూరిందంటూూ, 

రాజశేఖర చర్యపై కాశీభట్ల (దహ్మయ్యశాస్రీ చేసిన విమర్శను ఉటంకించారు 

రమాసతిరావుగారు. “నవాన్ విశేషాన్, లాతి గృహ్హాతీతి నవలా” అని అర్ధ వివరణ 

మిస్తూ, ఇంగ్రీమ “నావెల్” శబ్దం “కొ తి అనై 'అర్హమిచ్చే స్య శబ్లజన్యమని 

(బహ్మయ్యళాత్రి ఆనాడు సిద్దాంతం చేశాడట, 3 

ఆనాటి సాహితీపరుల దృష్టిలో ననలకూ వచన్యప్రబంధానికీ సమీప 



బాంధవ్యమే ఉందేది. అందుచేతనే యనోళ్యేట వంటి రచనను నవలగా భావించ 

గలిగారు. అయితే మనకు తెలిసిన “నవల” పూర్తిగా సీమనుంచి తెచ్చి పాతిన అంటు 

మాతమే. అందుచేతనే (పథమాంధ్ర నవలా క ర్లగా పీరెశలింగమే గణనీయుడు. 

ఇన్ని రంగాలలో ఇన్ని ష్మకియలలో ఆయన వీజారోపరుదేమీ కొకపోయినా, 

చెట్టు చివరి ఫలం ఆయనదే. వీరేశలింగం తిన కాలానికి చిటారు కొమ్మ. 

(పారంభకాలాన వీరేశలింగం వచన సై లి చిన్నయసూరి మూసనుంచి 

తీసిన అయోమయ పదార్హంగా ఉందేది. “ఉపయు క్త (గంధకరణనథికు అధ్యత్లు 

డయ్యాక, సూరి నచనరచనలో భూకంపమే తెచ్చాడు. 'దక్షొది” పందితులై న రేకం 

రామానుజసూరి, నిక్చింత తేవసె ప్పరుమాళ్ళయ్యల తో వోదురట్టి, పణగ వచన 

రచనా సంపదాయానికి గొడ్డలిపెటు పెడుతూ, (బౌన్ యుగ ధోరణులను. నిరాక 

రించి, మధురనాయక హత తత వచన సం|పదా నూన్ని పాతరతవ్వి తల కెత్తి 

కొన్నాడు. నీతిభం(/ఏకో ద్వారా (1858) కృతక వచనాన్ని (గ్రాంథిక భొషవేసి 

పండితులచేత అవునవుననిపించుకొన్నాడు. ఆయనకం"టి ఘనుడన్నట్లు కొక్కొండ 

వేంకటరత్నం (గాంథికాం(దానికి పట్టుగొమ్మగా నిలిచాడు. ఈ వ్యామోహాన పడ 

కుండా కౌలు నిలవరించుకోవడం వీరేశలింగానికి గూడా వల్లగా లేదు. చిన్నయనూరి 

చీన్నబోయేంతగా, నంధథీ, బి/గహాలను అనువదించాడు, (గాంధీకం సిరపడి, 

గిడుగు రామమూ ర్తి “మాతృభాష అని వగించిన వ్యావహారికం “అస్సృశ్యయె, 
అవాచ్యమె, అధోగతిపాలై నది”... క 

(పొచీన (పదింధస్థమై, కేవల (యోగ శరణమె, పండితులరై నా 

నీహ్ముపయాన సాధ్యమె, ఒక్క (పదబంధ నిర్మాణమునందే ఉపయోగించ 

దగి, పండితులు మాతమే అభ్యసిసూ ఉండిన “గాంథిక భాషిలో 

అధికొరానధికొర తారతమ్యము ఆలోచించకుండా, ఆబాల గోపాలం అందరి 
పిల్లల చేతనూ, రచనాభ్యాసము చేయించ నుద్దేశించి, అందుకు సాధనముగా, 
అసమ్మగము, అనిర్హాయకము, [భమ (సమాదాత్మక మున్ను అయిన చిన్న 

వ్యాకరణము ఒకటిన్ని, లఅఫ్టలితముకాని చిన్న వచన (గంథ మొకటిన్ని రచి 

యించి, ఇచ్చి, ఆసూరిగారు కీ ర్రిశేషులయినారు. 4 

ఆకీ రిశేషుని బరువూ భారమూ ఆంధ జాతిపై, ముఖ్యంగా తరతరాల 

విద్యాష్టలపై "పడి ఉన్నాయి తెలికిచర ర్ల వెంకటరత్నం గారన్నట్లు “చిరమీలమాటలు 
తిమితిమింగలముల భాషణములుగా (వాసినాడనే నిందకుపాల్పడిన డా, సామ్యుయల్ 
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జాస్సన్” అవలంబించిన శ లినిమించి చిన్నయనూరి శ్రీకారం చుట్టగా, “పదా 

డంబలము పరాకా ష సౌంచేఠీతిని దీర సమాన యమకాను[ వాన భూయిస్షముగా' 

కలడు వేంకటరత్నం, క కందుకూరి “వీరేశలింగం రాశారు. చిన్నయసూరి వచ 

నానికి గల సుగుణాలను మటుకు విడిచి, ఆ శబ్లసంగీత గుణాన్ని విరిచి, నూత్రీ 
కరణలుణా ఖమగొలిప చిన్ని స. తీర్చిదిద్దిన విన్యాసాలను హోకా బండ 

రాళ్ళ డౌర్తించిన చందంగా, ఆ 7 లిలోని 'అవగుణాలనన్ని టినీ సరత వసా 
ల 

కొన్నారు. టి Eh 0 MAPLE Oj (18779 
by థు 

కొకొ)ండనారి తెలుగు వచనం మచ్చుకి _ 

అసపంత శతఘ్ను్యద్దోషముచేత ను, నానాముఖ [సణాళికొ నిష్యూత 

నిర్మల జలధారా రార భూభాగము: చేతను, సద్యస్క్ముత మరకత హరిత 

విచిత్ర షృతమయ కాయమాన మండప (ప్రాసాద దురరామణీయకము చేతను 
nm 

సర పషప్వద | (వావృడ్తివసంబన్నల్లు పొడరక బె. 
ఆ గ్ర ర ౭ 

Ds dN క వారికి రాసిన జొబునూ, (౨. సూ చిన్నయనూరి 

I డి ౨౧౧౭౭ సంపాదకునికి రాసిన జాబునూ చదివి, నిత్య వ్యవ 

హారంభొ జనాది on పండితులుకూడా వాదే వ్యావహారిక భాషా సంప 

దాయానికి వర దంగా, కొ త్రకొరుపండేతులు (గాంధికాం[ ధాన్ని ఆశ్రయించారని తెలు 

స్తుంది, తక త చిన్నయసూరి వచ న లిలొని సారళ్యం తారతమ్య పరీక్షలో 

బయల్వడుతుంది. మొదట చి. సూ, (చ్విన్నయనూశెనా 2): “నుహారాజశ్రీ 

భాం 3 “రింగి౯౪ విదిటరుగాది సముఖమునకు, ఈ యడుగున (వాసుకొన్న 

పద్యంబు త .కప్నత్రకలొ (పచురముచేసి పంఉతులగు వారివలన సౌ సద్యంబు కరోంబు 

తెప్పించి శిషగా తమషక్రికలో (్రచురముచేసి నా అఖీషం వీడేర్తురని తను ఘనమును 
బహుధా ane ద వాౌరి హ్మత్రికను అందుకొని వీరేకలింగం 

పరర తూ రాస్తున్నాడు : * యసనూన ప్మతికారత్నమ్ము, కరమ్ము న నొకరమ్ము 

నలంకరించి భునెమ్మగు మసమ్ము లేమిడి యెక్కుమ్మడి నుడిపి కడుంగడు సంత 

ంబు నౌదదించు చున్నయది.” 5 చిన్నయసూరి చాలామేలు. గుడిలో మెల్లి 

లురాదావ౦? ఈ ఇద్దరు పెద్దలను ౩ సరిపోల్చి 1914 లో గురజాడ "అప్పారావు 

రాసన మూటలు గమసింప దిగవి, సూరి రచన 228160101209 అంటూ, ఆయన 

అవిరుచి మచ్చదగనదంటూ, వెంకటరత్నంగా నీ పీరెశలింగంగానీ ఆ అధిరుచిని 

దించుకోలేదని అప్పారావు రాశాడు. 
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The faults which Chinnaya Surt avoided by a co ret laste 

rare among Telugu Pandits, are found లంట in 

Mr. Veeresalingam. His extravagance transgresses ww [00 
bounds of proverbial oriental extravagance. 

వీరేశలింగం లికి అప్పారావిచ్చిసే ఉదాపావదు : 
da 

స న / ఖ్ / 5 “iim శకట శ 

నిరంతర పరిఫుల్ల ససమ।! ౧కొవ్లురొ WOT CT SG 
ఛా న్ గ 

ళో yw mr, అ? SN 0 ఈ wa, 

రణదితందియి, కుసుమ వీ; రర పరిమళ “మిళిత NOD ASSIS సు. ME 

హాస్యాదనాగత & మిళిందబ్బం౦ద సుందర పయో DO DUETS 
has రు 

కుంఠ సంతానా(శౌ రత తితర తరవా(కొంత దిగ సరాభయంబయి, వ 

ఈ బాల్యచాపల్యం శబ్లలౌ ల్యం పవిలి, సిమిత దృషి WIS tw ళ్ 

లింగం తన వచనాన్ని సంస్కరించుకొ నే ేందుు దాదాప 10010 nil win 

కొ త్రశ తాని (పారంభికొలానికే ఆయన సులభ వని నిరంలగా ఇటాలి. 

“గద్యకతిక్కన్న” అనిపించుకొన్నది తిమితిమింగల భాషణలకం కొప. 'ఎరికౌది 

మాసొలకు దాటుకొంటాడనేంతవరకూ “సలతణ మైన "3 లని నాటో అనో, 

“విషయానుగుణముగా త 'త్రదుచితరితిని (గామ్యథాషయందు సహ Uhr 

లను (వాయపచ్చుననియ నొ యఖిిపాయము అనగరిగాదు. ? బటిరించాంం “ఉందు 

వల్తే తానూ బతికాడు. 

ఆం|ధ భాషాభిమానం వీరేశలింగంచేత 80, is Sr Rl “బి ఛొందుంి 

చింది, గురుజాడ గ్రీరామమూ రి వ మానపర్రి రామకృష్ణకవి పోట్రీకోగరినా, స్ స్ట 

చరిత్రలో అ్యగతాంబూల మాయ మనదే. మెక జీ సేకరించిపోయిన Cees 

“లోకల్ రికౌర్లులు, ఆధారాలుగా రచించిన ఈ ఉద౦ంథం, మల్తింపద్ది సోమసఖర 

శర్మ మాటల్లో, “ఒకవిధమైన చార్మిత్రక కావ్యమే.” అప్పారాపుబు దీనిలొ ఎన్నో 
లోపాలు కనిపించాయి గాని ఆ లోపాలను పూరించే వ్యవధి చిక్కలేదు. 

వీరెశలింగం అభినవాం ధ్ర దేశానికి పితృతుల్యుదు. మార్పులో ఆయనవే 
ఆది; సాధనలో ఆయన పెట్టిసదే (పమాణం. అత్మూరి అక్ష్మీనరసింహూఎ ఎస్నుడన 

గానో (బ్రహ్మ సమాజంపట్ల తన కేర్పరచిఉన్న స తాను గా 

లోని (పెసిడెన్సీ కొలే బి ఆం| ధభాషాచార్యుడయ్యాక మన్నవ బుచ్చయ్య వూ డిగా 

మ 1884 లో కేశవచందసేన్ మ్మదాసుకువద్చి చేసిస ఉపన్యా సాల 
ఫలితంగా ఏడేళ్ళ తవనంతరం (శ్రీధరులు నాయుడు దక్షిణభారత (బహ్మ సమూ 
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జాన్ని సాపిందాడు. (ఏహ్మ సనూబ (సదారయాతలో పండిత శివనాఖగాశ్రికి 

రత్నంవంటి అనుచరుడు అఖించాదు : (కిశ్చియన్ కాలేజిలో విద్యారిగా ఉండను 
ye అబి జో జం . ఇగ i ప్ో రియిపతి చఎంకటరత్నం శాన్తి ఉపన్యాసధారలో తడిసి (వాహ్మధర్మ ఎతు 

జో స మే న స ల్ : డయ్యాడు. 1890 తన (బహనశమాజం నిండుగా వీరేశలింగం మది కరే; 

పుదాసునుండి తిరిగివచ్చి రాజనుం డిలో దాని అంటుగటాడు  అవ్శటిళే 
హల ఆలో 

తలుగు జిలాలలొ  సమాజళొాఖలు వి సరించి ఉన్నాయి. శతాబులు బూ 
a) — శ) 

సాగేసాటికి శివనాథకాత్రి అన్నటు, రాజమండి (బహ్మకర్మక్షే తమెతే, న 
ag) jo ame ey 

(గ్రాహ్మభ కమండలం, బంవరు (వాహ్మవిజానాలయం కాగలిగాయి. జాపటతో 
ణః 

ల. చస జా, స్మ క్స్ దెశిరాజు పెవవాపయ్య ధర్మానుషాన విషయంలో తః కే దావచూపినటు పీచే రింగం 
౧౧ 

= అటి 4 ళో m™ తి క. ఖో రాయసం సం న క bees రోగా ఉండిన వీరేశలింగం 
ల 

(పధానాచార్యుడుగా రఘుపతి. పంకటరత్నం న ఆస్తిక మత్ విష 

యాలే ఏ రెశలింగందృష్టికిగూడ్నాపముఖంగా తో చాయి. వీ రేశలింగంనడిపెన విధవాపున 

ర్వి వాహోద్యమం నాయుడీగారి మదికెక్కినటులేదు. కాలేజీ విద్యార్తులెవ్వరూ ఎధవ 
లను పెళ్ళాం ఇషంలేకపోవడమేగా గాక, కొంతకాలం ఒక భర్తన కాప్పరించసి 

"వై వె ధవ్యం అనుభవించే త్త జన అయన తన భర్త ఆత్మశాం3 తనా మళ్లీ 

"పెళ్ళి చేసుకోరాదని కూడా ఆయన మకిమట. అయిరే అలా తమను తాము నిషా 

యించుకొని ఉండలేని స్త్రీలు చెడి తరగడంకండె పెళ్ళాడి దాగుపడడమే మేలని 

భావించాడు, ఇంతమా[తానబొల్య వివాహాలను ఆయన వ్యతిరేకించలేదని తీర్యానించు 

కోగూడదు. చేవదాసీవిధాన సంస్కరణ విషయంలో వెంకటరత్నం నాంమడు 

వీ రేశవింగంకం పె ముందడుగు సేశాడు. అలాగే పెదచా పయ్యాక్రు Mm సహా త 2 
షు 

వోబనవిషయంతలో ఆక్షేవణలుందేవి. బాబూ హేమచం।; (దసర్కాటు రాజమండ్రికి 

నచ్చి న నన్సుడు (1904) మా మాంసఛక్షజణ గురించి దాహ్మ పమాజికులు చూపెటిన ఉదా 
డు 

జీ 

వ్ జ గార్ల ల JE 60 జం 

న ఎంరో నొచ్చుకున్నాదు. ఆనందగజపతి (క పోత్సాహంకొద్ది (బహ్మాసమా 

జంలోనూ భియోసాఫికల్ సాసెటలోనూ నభ్యుడె న గురజాడ అప్పారావు తన రచ 
(aa యా 

నలలో, ముఖ్య్టర్యగా స్టా టం గ్రలనన్నిటినీ చిత్రించ 
(a9) యె 

బోయాడు. అప్పారావుకు ఇలాంటి మతాఖినివేశంగానీ “అచ్చాడి తనంగానీ లేదు. 



ర్ి మహో చయం 

జీవితాన్ని మరింత సరసంగా సరళంగా గడిపాదు. _ అంతమాతాన ఆయనకు 

ర్ వినీతి అంటగటడం తగనిపని, “సక్సు ఒర్కూపే జీవిత సర స్స్వమై మెసటు, 
య ఇ థి ఈ ca 

కొందరు కటుకథలనలి ఆయనకు రంగుపూయ జూసొరు. ఆయన సామాన్యుడు. 
టి య an) 

(పతిఒక్ క్కడూ మహర్షి కాలేదు. 

సీ చేశ లింగం న్ _రిమంటపానికిగల వెయ్యి సంధాలతో Ee శపాబం చిట 
week) ౪ ఇ 

చివరిచే కా వచ్చుగాని "ఒకానగొ కటిమా|త్ర మే. *దషీబథారితి పగ్యాసాగరుిడిని 

శతావిచిప ర (1808) ఆయనను సత్కరించారుగాని, దగిణవారతి రానుయాహాను 
జో ౪ sos జే అట్ బి ష్ verre or 1 

ష్ గన మహాన్య కిత్యం ఆ.నసది, రణదడాె, కొరక శారా, ఇెలాంగ్, some 
స 1 తి ॥ి లో ॥ Se క 

ఇన్ని చేతుల ఇందరు చేసిన పనులను ఒక్కడు రెందు చేతులరో చేయటూనామి. 

ర లో బాలికల పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయగంరో (శ్రీ స చుటుకొన్న 

ణ్. మ టనో సరణ (1871), మకరాసుతో ని * అతవిళలోస్'తో కాలధర్మం బంచివరిమ 

(1810) జొడాప్ప నిరంతరాయంగా సొగింది. 1001 తో విధవాబ్బ నెర నాహోన్యనుం 

మొదలి 9ది, శరొకకాలయాలు, (సారనామంచిరాలు శరా న్యాయ కా ఫ్ర ఏద్యా 

(చారం : కరిగింది. సొరస్వతం సంస్కరణకు ఒర సాధి ధసయుంటం Meg TP, 

వ్యాసాలు, (ప్రహసనాలు కొత్త భావాలను _ప్రజఐఅమధ్యరు. తింంరుటి shes 
న్్ శ్రే w ఆక్ టిటో నవయుగ మేధాపులందరిలానే. సృజనాత్మక న 1. by: నొరొల్యరి 

స్ పాలి సిద్ది పీరేశలింగంలోనూ ఎకు రిస. టంకించం ద ఫటిర, రిసీంథనాశ 

టాగూరుకూడా విడానవ్యా ఏవ తమ సాహిత్య జీవితాలను కొంఠంకమొంక నియో 
౧ sy wi లం 

గించినదాకే నంటూ, ఒక ఆధునిక భారతీయ మేధావి ఇలా పర్తించాదు : 

For the Indian intellectual the task was comparable to that 

of inaintaining agriculture on the edge of a desert, against 

constant invasion by the sand. 

ఎడారి అంచున వ్యవసాయం చేయబూని ఎంతలో గటిపంటను సంతిసూ 

ఇసుకను నరిదాప్పలకు రానీయకుండా చేసిన కర్షకుడు కందుకవారి పిశేశరింగం, 

గురజాడ అప్పారావు జీవిశాకాశాన వీరేశలింగం సూర్యుడు. యముదట మొదట 

పీరేశలింగం శిష్యగణంచే సే భజనలూ, పాడే క్రీ రనలూ తనకు రుచించరపోయినా, 
కాలంగడిచేకొద్దీ ఆయన ఘనతను అర్ధం చేసుకొంటూ. ఏదో గొప స్ప విషయాన్ని 
కసిపె పై , మునుపటి పరశలన తోసివేసి గట్టిగా తీర్మానించుకొ ంటున్న 
ట్లుగా తన డైరీలో ఏరేళలింగం “నిశ్చయముగా మహాపురుషుడు" అని రాసు 
కొన్నాడు. వ్యక్తిగా క్రియాపరుడుగా ఆ ఇద్దరికీ పోల్రికేలేదు. అప్పారావుకు. 

e& 
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సాహిత్యమె ఈ _పత్యక్ష సంస్కార ణాచరణకు (ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపకరించింది. 

కన్వాశుల్యు నాటకౌనికి “హీరో ఎవరెనా ఉంపే అది వీరేశలింగమే. డాకరు 
5 ర్లు 5 

సి, ఆర్. రెడి అన్నటు వీరేశలింగం ... 8 20020656 Andhra of modern 
G టి. 

times. Hesums upinhis pzrsonal history the evolution cfan 
శాన జొ ల ల అయ 7 4 నాని epoch. 1 వీరేశలింగం వె తాళికులకే వె తాళికుడు. మబఐంపలి వారి మాటల 

య రాలు ౧౧౫ రాగా 

ఒక మనిషి మన తెనుగుదేశంలో ఉదయించాడు వేగుచుక్క_లాగు, 

అంతటితో అంతవరకు గాథ ని దాపరవశమెపున్న మన సంఘం అతని పిలుపు 

లకూ, మలల. పులకూ, కూకరలకూ, కేకలకూ, అదరిపడి దద్రర్శా నేవిండి ; 

ఆహవసీయాగ్నిచ్చటవలతె తాను పాకినంతమేరా ఒకి మహో ప వెప్పవం 

(వావృట్కాాల పయోధరమాళికలాగ గర్తి స్తూ కృ ఏతా సంర నరము ఇలు 

చక్కందిద్దుకొని ఆత్మ పరీక్షచేసుకొని కన్నులు నులుముకొని అభ్యుదయ పథాన 

(పయాణం సాగించింది. 11 

క్రక్తమహాభ్యువనయమే ఈ 'మహోదయానిికి య అయితే. వీలేళటింగ 

హృదయా ఏ ఏిష్క రణంగా వీరేశలింగ సతా్యార్యాక ఏంగా వుండక, ఇది గురడొడి 

అప్పారాపుకు అంకిలమెైన దెందుచేత ? పరేశలింగమే లేకుంపే గురజాడ 

అప్పారావు ఉండేవాడు కాదనేందుకంటె, వీరేశలింగం ఉండపోయినా గురజాడ 

అప్పారావు ఉనికి అవసరమూ అని వార్యమూ అయిందనడ మే సబబు. “ఆహావన 

యాగ్నిచ్చటొలా తాకితేనే కారి, రేరిపారజూడనీయకుండా తీక్షణత మీరిపోలేదు 

గుకజాద అప్పారావు. ఇంటి దీపపు సొధుశిఖ ఆయన. ఆ్మగప హోస్ట్, ఆ వేశాన్నీ 

అసహనాన్నీ దరికి శేకనివ్వక, చిడనవ్వులతోనో ఎ త్రిపొడుపులతోనో కన్నీళ్ళు 

నిండిన కమ్మని గేయ కథలతోనో. కథలతోనో ఆయన ఇతరులను సంస్క_రింప 

బూనాదు. ఆయన సంస్క రింపబూనినవాళ్ళలో సంస్క రలుకూడా ఉన్నారు, 
అట 

నో 

ఆయన సంఘ సంస్క ర్తల భావ సంస్క ర్త : సంస్కరణోద్యమాల తీరు 

తెన్నులను నిర్మాణాత్మకంగా విమర్శింసబూనాడు, ఆ విధంగా పీరేశలింగానికి 

గురజాడ అప్పారావు ఉపాంగం కాకుండాపోయాడు. నీతి నియమాల ఒటింప్పకు 

సానుసయాన్ని జతకలిపాడు. రాయసం వెంకటకివుడు, చిలకమ ర్రి లక్ష్మీ సర 

సింహం, మరొకరు, ఇంకొకిరు స రేశలింగం శిష్య పాయులు, గురజాడ అప్పారావు 

ఎకలవ్య శిమ్యడే నా కాదు, ఎంత భయభక్తులు చూ పెట్టినా, తనను తాను తక్కువ 

చూపు చూచుకోకుండా, వీరేశలింగంతోటి సమానఫాయానే తనకు తావిచ్చుకొన్నాదు. 
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భాషా విషయంతో ఏీరేశలింగాన్ని విమర్శించి తిగకు తాను ఆధిక్యింఎం'సే 
ఖ్ 

EIN గప్ యుగు నుగుణ్యతను ఇచ్చుకొన్నాదు. ఇంతకూ ఒ సాపాచ్య యుగపు 
శాం స్ప తరోనే న an 

Wd ల 

౧౫ 

దాని ఛాషా పాతవి 

చ తాగి సిల్లారు. సీ చేశిలింగం హ్బాఎయిం కొసన; ముసేస్ఫూ 
అలి wank 

న (గంథాల పై వచ్చేరాబిడితె స్వతం తంగా Son సస Mr రథ 
4a 

wins ఎ by & fom" wu wr Dr od లింగమేనని దా రటమంచి రాసుల గా లట అన్నా డిం, wc క్షా 

జ వ్ యమా (తుడెకాదు: శరవీళాతరలో వాదువతోకి విచ్చిన పంచక” 

నకు సొడవచ్చును, పండితులే పొఠకుతె న సితిపోయింది, 
ల 

ధ్యమ వ వర్గీయులు మ క్” తపాఠకలోరమె గ కసిని “రచయిత ోగా మూ Dye. 

(గంధక §6 లేషిడీ, రాజా న భయనిర్భంధమూ తప్పాయి, షి సములు. Ww 
అణాల 

by en గః [1 

"i dy చయ్ 
sys 

ఈ ల భు కీ శా wi 
టి er నీ WO 

ణ్ wy” 
Cia టీ 

wl 18, ళీ 

య soa LUGE 
ty 

EO 0 పత్రికను, స్వతంత్రంగా న్రాఎంచుకి గని ఆదికితి0ం ఈ మూ Cy 

సూదసి, అయినా కొ _త్తళ తాగా నికికూడా (గంథిరి ౮ ర్రిలస్రథి నర పలా UND Wet / 

WOES రెండవకూర్చు సీకికలో గురజాడ వార్యాలనుబటి తెలుస్తుంది వ తెలు 
గుస (గంధ పచురణమనేది | ఎములాటపంచాంగం. ర్ఫ్ఫత్యాద్యప మ 

సింహం, రాజా కొచ్చర్త కోట వేంఠటకృనారాపు ఆ|గసోనికి పా 
we) 

డం ఫిర్ ర తన 
‘yi ఆనే 

ప్ప _సకాన్ని తానే అచొ ఎకి తించుకో వాలి, ముదాపకుడు, rw టర త్ర ప (పభుంణం లే 
జీ! అన్నీ అతనే: మహారాజపో షకులు, రాజఫోషరులు, అలములు పుం 

అని నాలుగు (ేణులుగా పుసకాలను తకయంచేనూ పాఠకులు “పని 

శ్ 

గుతున్నా 
wold 

కొ సవ వ్యాపారాన్ని టో లెడు సాహాత్యాథిదుచిలో మళొయించి MoM, కష్ట DN pred) 

లులూ బయలు దేరి వసున్నా, “గంథక రపని కుదేలు” కాక తప్పలేదు. 
అజ pe = 

సంఘంలో కవిహోదా 'పెరగకతప్పలేదు. సంస్కర్త రగా వీలెశలింగం సుని 
వ్యాతుదై ఘనుడని గు రింపుపొందాడు. పజావాణిగా చిలకను రి అత్మ్మీసరసింహూం 
పెదికలపె తరచూ కనుపించాడు. రాజాస్తానాలలొ పాండిత్య కవిత్వ (పవర్శనల 
తోటి వినో దంకల్పించినా, విద్యత్య-వులకూ " (పజలకూ మధ్యపుండిన గండిని తిరు 
పతి వేంకటకవులు చాలావరకు పూడ్చారు. అపధానకవిత్వం కలిగించిన కీడులో 
మెలంపే ఇదే. “వె ఏ దుష్యారణ్యసీమల” నుండి కవిత్వాన్ని బయలు దేర దీయించి 
స్థ శే లినిసులువుచేసి ఆధునికాంధకావ్యరచనకుదారి కొంత పరకు" సాపుచేశారు ఆ జంట 
కు కవిత్వం పదిమందిలోకీ వచ్చి రాజా మంత్రి పగడ SR ధర్మమా 
అని, గ్ ప్పంటివారి శుభకార్యాలలో కవిసమ్మేళనాలకూ, కావ్యగానాలకూ సన్మానాలకూ 



ర్ర్ 

లల్బ్చాచింది “త ఏల్యుప్ప సలు” రూపాంతరం తాల్చినా, మూక గటుకొని 'దొడిసంభా 
॥ గల సం అ 

ళ్ | ళ్ ఎ అరి జ ఆ లై గ వ్యూ లో గి కున కోసల దెగతరి కాతరత్యం యాచకగుణం చాలావరకు వెనకఉండిపోయిండి 

పావకుల అందవండలరోటి ఈ (పభాత సమయంలో ఎన్ని కరన 
cr ళీ గా ష్ లాన్ జే క్లో, కు జో 

పత్రికలు వెలననేతో చూసు ఆశృవ్యమూ సంతోషమూ రకొలుగుతాయి, లో 
ప. 

EID, య్యా యం తల సన యు నారు సుత. అమల లటో న్; 

నెబ్లూరిను. వి పూంవరా మక్కషయ్య గెదదిన స తట లత DOT Gs 
గా, లి ౬ 

వీ రేళలింగం శాత ఎం ముద టు చు పారసొరథినాయుడు 
థు లో 

జస ధి 5 షో ర a జ 
మ్మడాసునుంచి నడిపిన SOY Es 5, కొ కోండ చేంకటరత్నం sO 

SR CR UU ల శీ) పాద కృషమూ ర్రిశాత్ర ఈ వూతం పన 
2 

సాకం అనంతాచార్యుఐ దూయాంరు అతి, వేంఠటరామకృష్ణక పుల ద్రఎవితో, చిలుకూరి 

వీరభవరాప అం/భికేన కాశీభట (బహ్మయ్యశా స్త్రి ఆర్య యుత టో టి, ఇంకో 
s rE, EIN Cu —_— షృతికలు ముఖ్య మెనవి. చివరకు గురజాడ 

మ (వకాళిక జ ప్మతికకు తాను సంపాదకుణ్నని (సపకటించుకొన్నాడు. 

జయనగరంనుంచి గుండుకు ర్రి వెంకటరమణయ్య దిఇంటుందున్ లెయులో 

అవల (The Indian eur 006 అనే భక వంగుమాధవ 

రావు నాయుడు ది ఆంలుగునవోరు (The Telugu Harp) అనేదానిని నిర్వహిం 

వారు అజ్వొాళొవు eee అవి దర్పణాలయ్యాయి. అయినా తానే ఒకప్మతికసు 

వెలునరించబూ నాడంయే షృత్రికల pose గురించి ఆయనకెంతో దొడ్డగురి ఉండేది 

గనుకనే 1805 పిల్ లో ఒకరోజున మృదానులోని (కిశ్చియను కొలే శీ తెలుగు 
గాం 
ne సెటివావి సభకు అధ్యక్షత నవాంచి వారా పత్రికల పథావం గురించి ఉపన్య 

dma చె,రిలనుబటి తెలుస్తున్నది. “తెలుగుభాషలో ప్మతికా (వచురణావశ్యకత 

SOT స. మాతృభా వలలో పతికలు రాజకీయాలు, సాంఘిక పరిసితులూ తెలిపే 

ఒక మాస్యుయలు వంటిది అవసరం. ఇటిది ఇంగ్ల షనలెదుో పృతికలు వట్టి 

సాహాత్యాన్నెగాక , (పజల రాజకీయ, సాంఘిక జీవితాలనుకూడా మలచ వలసి 

ఉంటుంది, దారపు తికలు చాలా అవసరం. వాటి ఉపయోగం కాలాన్నిబటి చాలా 

హెచ్చుగా ఉంది. అయుత వాయ టకకో, న ల గల్లి Wut, 

se Se విక ల పాఠకుడుగా తన అభి పాయాలను కోడీక రించుకొ 

ఆయన రగాతామసుకొన్న వ్యాసం చిత్తు పతి స అచ్చు పడివుంది, 

ఇంగ్లీషు సతికా వచురణం ఇంగ్లాండు పతికల అవగుశాలను అలవరచుకొని 
న్న్న న పద్దతుల బరా ఎన్నో దుష్పలితాలను కలిగి సున్నాయంటూ, ఆయన 

బవ్చిన ఈ టలు లా రంగన్న 

“ఇది యుగసంధి. కాలము (పమాదకరముగా వున్నది.” 12 
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2 
కోస్మోపులో పొడగట్లుతున్న వీస్టవాన్ని, దాగి సె గర సుధా కాన్ని 

dN 

తర్కిచుకో సాగిన గురశ్లాగి అప్పారాపు యుగిసంధిలో బన్మింటి ప. 

క ౭ జ్ అ an గ సత క్ aw, జ భె! 

సొెయాత్యం మాట కేమి ray సంఘ rev) AITO) జీ ఆప్ట శ ద జ ol ఆజ 
Way 

పోసొగిన కాలమది. మతవిశ్వాసొలు 3 సడలిచ్చి య పొనటుసిసంత ల. 'తొానొగా అటి 

జయిందార్హ కూ, భూ సొార్రములకూ ఆధిర్యంతగి (గామాలు మోదతే ఏ ee మధనం 

వర్గం తస సంపాదిస్తున్న రోజులు. ఇచి IE: "తిర తి నమ గో లని టల 

అదేవిధంగా మతాధిశరిల పీఠాధిపతులు దాంరయూ బటవ న క My 
one) Wg wer ల 

Oa జి న వ గ » wm we ఇ 

తగ (శీముఖాలు తెల్ల చె యుగం వేస్తూ dO NYPD HIS" WOT ఇ. Dw w tam ahd wn 

hw ళ్ 41 తో 

జీవితం తన తత రూపాన్ని ధరిస్తున్నది. ఎమ్రబన్నా.. పెడపింటో మలు 

రే లుబళ్ళు 2 వూటరూ టి శ్ళబదులు హోటళ్ళు, కొలుపు భూటాల బదులు నసువాసిభొ 

(పాంగణాలు ; ఇవన్నీగాక ఇరనన్ని పజాతల్యత పరకూామ.. సాపినోన కప 

లయ్యాయి. గజం మీథ్యకొవచ్చు, పలాయనమూ Bae mu Uo 

రుని తాజావారసుల పలాయనం మాతం రాజమం, లో తిఖ్యయు యంది. 1 సవా 

సం క్రి ధోజనాలేమి, సము fer విధవాప్పునర్వివాహా లేసు. సిమ్నుడొతీ 
జ పాఠళాలలేమి, యజ్ఞ పవీత పరిత్యాగాలేమ, (్రాద్దకల్పగుం సనమ న 

“విశ్వాని యుగాన్ని హీతవాదయ గర అత్రి రమిస్తుస్నుది ల 

«fe జి రి ఒరు టీ భి. wy (1% i శ we స్ట్ |" ఏ ఇది రాశాకనే నేను డాకర్ అక్కిరాజు రమాపఠథి రాస్సగారి సూటి ఇని a ఏళ్ళ WA) గ్ర 

జ ను! లో య * శు 

వీరేశలింగం అనే వ్యాసాన్ని (భారతి : ఎ పిల్ 1968) చూడటం. సగీండ. ఆ 
గో ప = wu fT Ted శ CO వ్యాసంశో ఆయన వీరేశలింగ యుగ పరిస్టలులను సూవ్వాంళాసహితంగా. చిం రాలు. 

డబ్బు వినిమయం తక్కువగాఉండి దాని విలువ "హెచ్చినందుబేత, SE TT Nw 
te) శా నం! ఖో ల SE జ ణా . గ్ జ“ అక్షణమై ఆంగ్గవిచ్య జీవనాధారమయింది. రులవృత్తులూ (గామజీవనమూ అపిగంటగా. సరా_రు ౧౧ వాటి ఓ 

మిము అద్య జరీ ఇల అగో జీ |? జో CO కొలువు క్రొత్త హోదా నిచ్చి ఒక మధ్యమ వర్గాన్ని సృష్టించింది. (పాబన సం yD ధం 
స స న వామే # క ర్రలమనుకొన్న అ(గవర్ణాల వార వర్ణ్మాశమధర్మాలను మొట్టమొవట ధంగపర చా. ఆయినా 

(oa) 

దురాచార వర్గానికింకా తామే రక్షకులు. 

కతా 1. 

“సతీ సహగమనం, భలీన (దాహ. వివాహోలు, 
వల్లభ మతస్వీకారం, స౦ఘాన్ని కలుషితం చేశాయి" (పు, ఖ్. వీరేశలింగం 
పు ప్రేనాటికిగాకున్నా ఆయన వ్యక్తిత్వం రూప్పరేఖలుదిద్దుకొనే నాటికి, “అరం పరం 
లేని దురాచారాలు, కుచ్చితమైన స్వా, ర్ధం, కడుపునబుట్టిన బిడ్డల యెడల విద్మ దణ, చే దః లను 
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అ 

రాజకీయాల బుతుపపనాలు నీచసాగాయి. మండల మహాసభల నుడి ఒక. 

ఉదుటున దేశీయ మహాసభాధభిముఖంగా విద్యార్తులూ, య సితిపపరులూ, 

వృత్తి తిజీవులూ పయనించ సాగారు. రాన పాలన్నీ ఒక్క. వేదిక పె కివచ్చి నిలుసున్నాయి. 

(పొంతీయమైన చే పర్చాటు సన్నగిల్లు తున్నది. వివేకానందుడు కోశ్టీరంనుచి కన్యా 

కుమారి వరకుగల దేశం నిడివిని తన రెండు కాళ్ళళో కొలుసున్నాడు. శివనాధిశాస్ర్రీ 

ఒకటికి మూడుమార్లు వచ్చి తన వాణీని వినిపించి పోతున్నాడు. బిపిన్ చంవపాల్, 

'హేమచం[ద్రసర్కార్ , సతిశచందచకఎ క అమృతలాల్ బోస్, నిర్రర్యపియ ఘోష్, 

క తటే? కార్వే, రళడ, “సౌత్ పర్స్, (డమంద్, నెట్ఫీలు మ దెశాన్ని లేవగాశ బం 

దుకో మతాన్ని వంటబకించేందుకో రాకపోకలు సాగిసున్నారు. ఇంతెందుకు, చెళం 

లోని ఇతర రాష్ట్రాలతో నే గాక [పపంచంలోని ఇకర దేశాలకోగూడా ఆంధ్రకు 

భావబాంధవక్ణం సొపించు కొంటున్నారని, EG దే స TE లలు 

(గంథం, అ బుమోల అింకశయ జీవితచరి త వగెరా తెలియదే వేసాయి, మునగాల 

రాజా నాయని పంకటరంగారావు తన కుమా కృలో ఒకనికి “టోగో” మరొకనికి 
'నోగి' అని జపాను సైన్యాధిపతుల పేర్లు పెటటోతున్నాడు, స్వాధీనరాయుగో దయ 
మొతున్నది. 

మహామహోపాధ్యాయు లు పటిన కుందేలు మూడుక కాళ్ళతో గాకుండా నాలుగు 
ఈష. 

కౌళ్ళతో వధ్యశాలవంటి వంటింటిలోంచి నడతివీధిలోకి గెంతి _పాణాలు ఓక చు 

కొంది, సంస్క. ర్త రల సాంగత్యంతో సీతిబోధకు సాధ్యం అవుతూ ఒకవెప్ప [ 

చేరదీయనివాడు పపమషుచే కాడనుకోవటం మొదలగు హేయమెన పవత్తులు ha Er ID ఎల్లి kb fe 

ba an , అ 

దెబి, 

కరాడదనటం. వృద్దవివాహం శాస్త్ర సపుచి ఆనటం, అంటరానితనం సదాచారము 

ue 

wey 5 

వైధవ్యం కొనసా వలవల అప్. ఈదిందదత "' సలఘంలో వ. ఉం 

దాదాప్ప 1970 వరకు వీరేశలింగం మనకు తెలినిన వీరేళలింగంగా అవతరించలేదు. ఈ 

అపతరణలొో ఇం ంగషు చదువు నెరపిన (వధావం అనల్బ మైంది. 1975 ఏిపేక వర్ద ని (ఆకోఒరుులో 

ఆయన |వాసిన వాక్యాలను దాకరు రమూసతిరాపు గాయుదరించారు 
12 అ) 

Itis admitted by onsand all that Western lore has worked 

wonders among the natives of India. Weare quite aware that 

English education has rendered natives more refined in their manners, 

has dispelled the mist ofsuperstition fromthe minds of scveral 

of them, if not many and has considsrably developed their moral 

calibre whenever it is prop-zrly imparted. (P. 61) 
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దేశాధిమానులతో కఠ త్రుకళిపి రాజకీయ (వో ధానికి ద్వారంఆఅపుతూ ఇ ఇంకో వై ప్ప 

నొహిత్య్యం కుబుస "మూద్చుకోసాగింది. అసూర్యంసశ్యగా ఉండిం చే 

గాలికీ భూళికీ తెగబడింది. 'యమి నియమా , యమకాలచర', స షల శషపొన్సు 

చ తక్ విత్యపు తల చిక్కు వడిలింది. కాప్యవాషను దాచిన రథని మైన స్ తుస్బటి 
ఓ జ 

పెచ్చెలు పెచ్చలుగా రాలుతూం'పే అలివై న, నొజూ3 స క త్మ?! | 

క్యు Ww 

3 ఇయాశీ 

కొసొగిందిం “(వబంధ Sn నిబంధన” రర తము నాగా 

“శృంగారం కంపుగొట్టిం డెమో, కపులు “(ఎమి ప నోరొతులుము 

గొంతులు సవరించుకొంటున్నారు. శృంగార "యుగం రో ల న 

వింతౌతున్నది. | 

wun 

(Fw మయుగిం 

ఇన్ని శుభనూచనలుండిన్నీ, ఆన్ని టిరన్ని అవలశ్షతణాలు పనకటిరోజుల 

మిగున్ఫ సగుళ్భుగా ఉంటూ వచ్చాయి. 

ఇంగ్లీషచదువు (పజలనుండ విడ్యాధిరులిను చేరుచేసి, ఒరిలి టతురంసైన్ని 

చిక్కు ముట్ట ఎసిందో, మరొఠ౦కన్ని నిక్కు. "పెక్కు లు అచ్చిఎట్రింది. ఆంగ 

విద్యాధికులందరూ నవభావాలను సమావరించ లేదు. అల్పసంఖ్యాతులలో ఆత కల్సి 

సంఖ్యాకులు మృాతమే ఆ సాహసంచేశారు. తతిమ్మాబసం సొదా దనాన్ని మంచి 
ఆలోచించలేకపోయింది. ఆచారంతో రాజీకి తయారై ౦ది. “గ్రాపింగ్'లో దాగిన 
పిలకలా, 'కోటుికింది జందెంపోగులా, వీళ్ళలో సంపదాయపరత్వం జీర్రించుకొ ని 
పోయింది. దేశమంతటా శాఖోపశాఖలుగా వి _సరిల్రి న దివ్యజ్ఞాన షప ఆర్య 

సమాజంవంటి వాటిలోకి ఎగబడడమనేది యిందు చేతనే జరిగింది. "వాతువాదం 
మూలకందంగా (పారంభమెన (బహ్మసమాజంళాడా, కొల్మకమాసెే అతీందియ విష 
యాలై న ఆత్మ(షత్యయ, సహజజ్ఞానభా వాలకున్నూ అనుషానాలని కొ 

కొన్న దాత పూజాపద్ధతులకున్నూ తావిచ్చి, మత విశ్వానాలకు మళ్ళీ | (పాణదా దానం 
చేసింది. నీతి నిష్టలకు అతిశయ (పాముఖ్యమిచ్చి డినదిన జీవసంళలో కొకట్యానీకీ, 

చేషాడంజరానికీ, ఆషాడభూళత్వ్యానికీ వీలు కల్పించింది. ఆదిలో బొ ౦దివాన్ని 

తెగతూలనాడిన కురమూక యవ్వన ముడిగాక, ఉత్సాహోల్బణం తగ్గాక, సీమలో 
పడి ఆ హెందవంలో నే అణగారిపోయింది. 

తరు ఎట్టు 

The Yotng Hindus ranting against their traditions are not 
elephants of westernization, they are the grass of the Hindu fields, 
which to-day is and tomorrow is cast into the oven. They talk in 
their little day, to be borne down into the everlasting silences of 
Hinduism. 14 
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ఇకో దివ్యజ్ఞాన సమాజంమొట చెప్పేదేమిటి ? దానిశాఖలు (పతి ముఖ్య 
సటణంలోను వెలిసినట్లు, కొండ వెంకటప్పయ్య ముల లం తెలుపు 

తున్నది: "సర్కారు ఉద్యోగులు పలువురు ఈ సమాజములో జేరిరి. ఇందువలన 
ఆఏగయ ఏద్యాధికులకు హిందూ మతమునందు అభిమానము (పదిల సొగినది,. 

పురాణములలో చెప్పిన గాథలన్నియు వాస్తవములై నట్లు సకారణముగా స్థాపించుట 

చేత కొన్ని వెళ్త విశ్వాసములు వ్యాపింప నారంభించెను. ఆధునిక భౌతికశాస్త్రము 
కంటు మన మహర్దుల ఆధ్యాత్మిక విద్య ఉ త్రమమని [ప్రజలు గు ర్రీంచసౌగిరి.” 

ఎంకటస్ప మ్య మొగ్తుకూడా దానివె పే ఉండటం గమనించ దగినది. మధ్యమ 

3 

కరరుతో వృత పులకోడాటు వ్యాపార సు లలో అత్యధిక సంఖ్యాకులుకూడా ఈ 

షన ను హాలదచవ మ వ్యమాలకు మనస్సు అప్పగించుకొన్నారు గురజాడ 

అప్బారాపులాంటివారు బహుకొదిమంది మటుకు (పవాహానికి ఎదురీదకున్నా దానీ 
రు 

రాజకీయాలలోగూడా వీళ్ళది ఉలిపిక మె వ్యవహారంగానే ఉండి పోయింది, 

కాంగెనునంస పుటి దేశమంతటా దోగాడ సొగినప్పుదు _ తస్పటడుగులుపేసి 
రొక్కుమాటలు.. పలికినప్పుడు. కాస్తోకూస్తో ముచ్చటపడక పోలేదు గాని మొదటి 
నుంచీ వారిది విమర్శావె ఖరేననాలి. ; గాడ్ స్టన్ యుగంలో వాళ్ళ రాజకీయాలు “లిబరల్ " 
రాజకీయాలు; జాన్ స్తువరుమిల్ శకంలో వాశ్ళ తాత్వికభావన “'యుటిలిపెరియన్ ' 

పరిథిలో చరెంచింది. ఒకొక్క_ప్పడేమి, చాలామార్లు ఈ వైఖరి (విటి పాలకుల 

జన్య నా హృదాలకు ఇవ్యవలసినంతకంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమిస్తూ (సభుభ కి క్రి 

పరాయజతగా రాడా రుజువుపడింది. జాతీయవాదమనేది (పబలమెన రాజకీయ 

శ కిగా అవతరించి ఈ పాతకాలపువాళ్ళ “లిబరల్” వె ఖరిని అతకరించేనాటికి, 

జాతీయోదూమమూ హెందవ పునరుద్దరణోద్యమమూ చెనబది తిలక్, 

mn ప అక, బిపిన్ చం్యదపాల్ పె కివవ్చారు: సు రం దనాథ 

[౬ (1 
ల 2 

£3 0 tr 

జెనంలాంటివాళ్ళ _ తెరమరుగయ్యారు. అంతేగాక మొట్లమొదట కాం(గెస్ 
యు టు 

జ OC 
(బ్ ల 

ల్ో ౮ జయిందార రోడ్చాటుకూడా సం దెది, న మ, హ్యూమ్ 
య? 

(A. 9. Hume) పుణ్యమా అని, డఫిన్ (Dufferin) దొరతనంలో (బిటిష్ 

ఇంచయన్ (వభుత్వానికిన్నీ కొంగను సంసకున్న్యూ పదిన ముడి, ఆ సంస 
(Bye) (ఆ 

వష (పతిషనే చేరూర్చిందిగాని అ్మపతిషనుకాదు. అందుక నే జమీండార, రాజాల, 
pa ej గా 

భూస్వాముల మదతు. కాబటి రాజకీయాల లోకూడా కల్మషం కనిపించకుండా 
(ఆం అలా ఆ 
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పోలేదు. న. వచ్చి ఉపన్యాసాలను అలవాటుచేసింది. ఉసన్యాసాలలో 

చి త్తపద్ది లో పించింది. శః అవగుణాలను గు _రించి me బయల రిసేంయకః గాడా 

గురజాడ అప్పారాపువంటివాళ్లు అవసరమయ్యారు. TOCA TONE 

గిరీశం ఖరాబుపటించింది ఈ చారారాయుళ్ళ కారణంగా నే. 

మం భాష. “సులభ (గాంధీక వ వచనంపరిట తమ ద్యాకంణ సూ(తాలరు 
టె 

wh woh} 

తామే ఏఎసటపిడుతూ భాషలో ' ఇష్టారాశా కన్న ne ఓ లేశలిలగల మొదలు 

“నాలక వివరకుగల పండితులు. దాని నానరా వేసుకొని అరాచరకొనిశీ పొల్టుడుతూ 

* వచ్చారు పండితమ్మ నులు. సులభయు, అది వ్యాక నాన్ని ఫింగిసవపననతి 
he 

సామాన్య (సజలకు సంస్కృూతిద్వారం కాజాలకఫోయింది. wl ME సహో 

అంపే నీచస్తొనమిచ్చి పాషతోచికభాషగా (సహసన భాషగా ఉపయు రన టం వనిమో 
(యు 

గాని, ఆధునిక జీవిత వె ఏ ఏధ్యాన్మి ముడివస్తువు చేసుకోరు ఉ తపు సాద *త్యస్విషికీ 
wo 

వెలిబదిపోయింది. * 

wen th 

ఉన్న వృత్త తభేదాలు చాలక, నవ్యచ్చంవస్పులంటూ బంగాంమునో తగిర 

మనో లోహాలను రాబిలిచి దొట్టువ పెడుతూ గొప్పలు చూప్పరుంటున్నారు. పమ్వుత్య 

వులు. బంగారమైనా సీసమైనా, అది పె రూపమేగాని లోఒలినదంతా అయోమ మమే 
ల 

_ంరాలంతంతాపినాావావాయోయుయాలా. wa Pt 
అకటా వ్యయాల! 40 UO SRRIEN NVI IR ERIE yA PSE EEA TH 5 ORE అ త 404441 

శ 

శ నొగానంద నాటకం మొదలు (పతాపర్ముదీయ DEE ONIN యన BOON 

శాస్త్రీ పారి గోచితంగా (గాయి మ్యభేదాలను వాదాడు. దానిసున కొకొంండ అరల లి, 

ఆయన అనుచరులూ శాస్త్రీఎ నిందావరం కురిసించారు. ఉసవాదొన్ని ఏివటటంపుటధూ 
న్ 

(గామ్యభాషా (పయోగ నిబంధసము స్ వేంఠటరాయళా స్త్రి ఆఅంకాలిమిననుం టీ we ft 

నుంచీ సానుకూలమైన వాదాలను ఉదరించాడు. (గామ్యాన్ని (పయోగించని నాటక. | గాయ ఎఎ షా లు వి [ త్మ 

సాటకమని, “గామ్యగాహిటే అగామ్యము, కాస్త్రీయము, సురూపరటు” అని స్తా రం 
చాడు (పుం (4, ఈ స సందర్భంలో తలవని తలంపుగా వ్యావహోరిక ధాషావాడానికి foes 

A అ గ శాస్త్రి ఒక ఉపకారం చేళాడు. తర్వాతికాలంలో ఆ మాట మరిచినస్నటికే. Crea ant 

“గామ్య” భాషకుకూడా ఈవర కే (గంథాలున్నాయని వాదించాడు : 

pe కుండవలయునేని, ఆంధ్మగామ్యమునడ నీ సి, CREP 
చ / 3 J ఉదయగిరి ఇషయ్యగారు. మహా మహోపాధ్యాయ శ్రీ శేషగిరిశాస్త్రులవారును చేసిన అలలు 

(గంథములు సాక్ష్యము నకున్నవి. గావున ఇంక (గామ్య్యవయోగ "సిషేదవ! రన్ వదల 
beat 

శ we మానుకొనందగును. ఇవి సమ్మగ లక్షణములు కావా; వాల్మీకి సన్మ్నూతములవాటి, వరరుచి 
వ్యాకర ణముపాటి సమ్మగములే ఇవియు, 

అ వ్యావహారికభాషావాదులకు వేంకటరాయశొ క్రి ఒకవిధంగా కొంతవరరు మార్యవర్శి .(పుం0) 
‘a 
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జాతి గుండెను సూటిగా తాకి, బీవనాడిని మీటి, సహానుభూతిని వెలువరించగల 

దేశచ్చందస్సులు జానపదగేయ ఫణితులు వారి పాండిత్యానికీ (వకరరూ తరుగు 
4 

పడాయి, కొప్పుల కులీనత్యం అడువచ్చింది, 

ధార్యాడ నాటక సమాజాల పుణ్యమా అని, సర్కారు జిలాలలో ఊరూర పుట 
య ఆఆ 

గ్ దునుల్లా లేచిన నాటక సమాజాలు స్వతం[తనాటక రచనకు ఎంత (పోత్సాహ 

మిచ్చాయా, రంగ్మపయోగంలో నాగరిక వద్దతులను అంత అడుక్కుతొక్కాయి. 

నటుల కోరికమీద రాసిన నాటకొలు ఎక్కువగా పౌరాణికొలో చార్మితకాలో కావడం 

వల, సంఘజీవన చి, తాలుగా ఏ ఒక్కటి భాసించే వీలు లేకపోయింది. 
ఇన్, 

క (పజలనుండి విద్యాధికులను పెకె త్రి నిలిపింది, దొర 

తెలాగూ కాజాంక వాళ్ళు నల్లదొరలై కూర్చున్నారు. వాళ్ళకునడ మంతరపు నీలుగు నర 

న ఎక్కింది. చదువనేది వ వువకారానికి బదులు ఎంతో అపకారం చేస్తున్నదనీ 

అది (పజలను పె కె తదానికే వినియు కం కావాలనీ, ఏ ఒక్కరో ఇదరో ఆరాట 
అవాలి 

పడాల. ఆ డర్ 5ిదరిలో నూ గురజాడ అప్పారావు ఉన్నాదు, ధార్వాడ హా సమా వాల 

- EE ఆగితోయినందుక ఏ విచారించకుండా సంతోషం (ప్రకటించిన ఆ ఒక్క. స్య సే 
pan a) 

(ఇ అవే బ్య విద్వావంటలటో బళసిపోతున్న భఇషజాన్నికూడా కంటగించుకొన్నాదు. “ఒరిజినాలిటీ 

డా చిలకవలుకులను వరి ౦చే పండితులనెలా పరివోసించాదో, ఆంగ విద్యా 
లొ ag) 

వంతువ2ను అలాగే ఏినుర్శిం వాదు, ఆ ఇదరినుంచి వీడబడి తన సొనాన్ని లనీగా 
(ఈ ణు 

నరుడిపనం కలిగించిన ఫలితం కళవ మెసంతగా డ్డ త్తమ స్వతర్మత 

కశాస్త్సజన రాలేదే అని ఆయన తపన. అలజడి ఏర ర్చొడి నంతగా సిమిత తం ఏర్పడలేదు. 

కత్రానికి ఉన్నంతగా ఫరితంలేదు. తిరుగువాటుదశకు సంబంధించిన ఈ లోపాలు, 

ఫసర్నిర్మాణదళకు అవరోధాలు, సంపదాయ  నిరససం శాళ్వతంకాగూడదు. 

[ 

ee 

కళాకారుని మనస్సు మళ్ళీ దానితో సంబంధం కలుపుకోవాలి. కుంటే దానితో 

సవ్వః ఉస్నంచిగా భప్యత ఉండబోదు. పాతకూ కొ త్రకూ జగడం ఉన్నంతగా 

ణన 

రుద తమకి ఇంకా ముదలు కాలదు సమస్య య దృక్పథం అవత౦౦చ లేదు. 

విద్యలో, భాషలో, సాహిత్యంలో, తత్వంలో, రాజకీయ చింతనలో లోక 

తర్శసలలో, రోకు కు ఫ్య క -.సపుక్థతానిన అంటకాగుతూ వచ్చిన లోపాలను 

హరితం Ss Wt Dh, Os మనిషి మూటుకోవలసి వచ్చింది, శటు 
(oa) 

ణ్ a a Oy క శ 4 = జు అమ్మ అప 

కతిగా పరజమెంచి, ఇంటి పేరుమీదనే సువిఖ్యాతుడె న ఒంకట అప్పారావుపంతులు, 
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| గ స | » Woe, * అటే ఆప జ్ 

అప్పారావు సంతులు, అప్పొారాపు, మహో సంన్కు రల రించికి రాదు, మహో ఇతర 
అనాలే న. 

కిందికి రాడు. మహా కవుల కిందికి రాడు, నిజొనిచి ఆ అంశ లన్న ఆయనలో 

ఉన్నాయి. ఆయన ప్తి కిత్వాన్ని బట్ట మ మ్మాతిమ గ గాకుండా, గురజాడ సొంగ తానికి 

తనదని చెప్పుకోదగిన నై స్తానం ఉంది. దొనీ అంత స్పతగ్ణం న పెం డాని | vu గౌపం 

గ గొప్పది. 

సేముషికీ తగిసంత కృషి సొగిందే వీలు, అనేర కారణాంలవల అయనకు 

లేకుండా పోయింది. అయినా సాహిక్య సంగీత చిత్రలేఖనాది శిలకు తిన 

అభిమానోలను పంచి పెటాడ వం! ప్యవహారాలలో నిరంతరం ఎలొంటూ EM 

తాన్ని పూరా అన పభవిస్తూ, నిర్మమతను అలపరాచుకేెని లోకంలోని. ET Mase 

నాప్ దృషి రోచూసి సమన్వయ మూరిం నురింని చీర గ చింత, చెద 
అణాల రి ti పతీ 

పరమ సొమాన్య మనిపించేంవ నార్వజనికొలై న జీని రటాల్య్యా అను సన ౫ 

కొని _పవర్శించాడు ; మంచితనం, "స్నేహం, (పమ. జ సన్యాసి Soy Ir 

లాయుధంగా తీర్చిదిదుతూ, సులభ సొధ్యం కానటువంటి అస్య విది" ss temo 

Spirit) అలవరచుకొన్నాడు. ఎంశవోస్య (పసన్నుఎ గో అలతి noha. 

లోపాలతో సహా లోకొన్ని ఆమోదించి లోకురను అభధిహానిస్తూ, సున్నితంగా 

అ లోపాలను థీసిచేసి సానుసయ లేపనంపూసి దాని ఇతోధిక ఏవరినానికి "హాదం 

ల వెఖరె గనుక హాన స్యదృష్టి న. అలుగు సాహిత్యంలో గాసిక్ హాము 

తీసి నీరుపోసిన తోటమాలి ఆయన, ఏరేశలింగం మచ్చుక త్రికి అప్పానవు శస్త్రకాం 

పోటీకాదు. వీరెశలింగం గీష్మాతపానికి అస్వారాప యూ మంతధిగు శాంచనే సి 

విరోధికాదు; అత్యవసర మైన రూపాంతరం మా(త్రమే. మరింత నాజూకు తేని నాగిరవో 
మైన వీరేశలింగం తత్వమే అప్పారాపుది. తెలుగు రచయితలలో ఇటివథి కొలాన 
గురజాడ అప్పారావు తొలి సంస్కొరి. 

గురజాడ అప్పారావు మొగాన్నే తెలుగు వారికి తెల్లదారిందని కాదుగాని, 
దాదాపు మున్న రేళ్ళ సంఘ, సాహిత్య చర్మిత ఆయనలో 'సూతనో చ టిం (నం 

ఆయన ద్వారా ఆధునిక యుగానికంతటికీ నంక్రమించింది. యుగక ర్రగానీ 
శకక ర్రగానీ కాక పోవచ్చుగాక, ఆ యుగమూ ఆ శకమూ తను సుమ స్వరూపాన్ని 
ఆయన భావనలోనూ, సాహిత్య కల్పనలోనూ చేకూ ర్చుకొన్నాయి. వచనం, కొప్యం 

నాటకం, కథ _ గురజాడ అప్పారాపు ముందు వెనకల ఒకేతీడున ఇవి కప. 
మట్టిని చేబట్టి బంగారం చేసినా చేయలేకపోయినా, బంగారాన్ని చబట్టి మురికి 



మటిగా చెయ్యకుండా, బంక మన్నునుండి దివ్య (పతిమలు చేశారు. తాంే 

నడుస్తూ ఉండిన వానా నన కుండేటి లగుపు తీయించాడు. మార్చును క న ల 
అజం 

మొకటి, దానికి మెరై న తన్ను చూ? పెటి, దాని వెంబడి తొానునకునూ ఇఖథితులకు (జ్యో ఆ 
న్! 

స్ట 
ధెర్యం చెస్పన మంకొ క్ జత "కూడలిలో ఆయన తిసిన దాట ఈ నాటిది . 

ఆయన (పథమాధునికుడు. 

సే అందుక నే వీరేశలింగం 'పెగుచుక్కాకాగా గురజాడ అప్పారావు రోకచు 

అయ్యాడు. 

క 

ఓ. ఈ భాద సరః ప 021 6022 

60, 6 డే: పు, 610 

ఏ. తొలి తెలుగు ననల (వ్యా): డా. అక్కిరాజు రమాపతిరావు, భారతి, దినం స 111067 

ఓ. వ్యానాతటలైి , గిడుగు వేంకటరామమూ రి 

౧, ఆంధ వచన వొజ్మయము : నిడుదబోలు ఎతకజతరావు పలి 101 

6. Minute cf Dissent: G. V. Appa Row, B. A; F. M. U., P. 91 

గ. సయ చరిత్రము : కందుకూరి వీరేశంంగం. పు. 174 _ 175 

won TW TN 

9. The Intellectual in India: Nirad 6. Chaudhuri, P. 14 

lV. Yiresalingam (వ్యా_ఉ) : C. R. Reddi, SWATANTRA, 1945. 

tha ఎగుతుర (వ్యా; పుల్లం పల్లి Se EE కిన్నెర 

Be 2 Va Ee hoes ప్మతికలు, వు. 10 

10. స్వీయ చరితము : చిలకమర్తి అక్షీనరనింహం, పు. 284 _ 285 

14. The Continent of Circe ; Nirad 6. Chaudhuri, P. 304 
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తో Mores 

“కలింగదైన ఏజిగీషా మనీషం దండెత్తి వచ్చిన రృగనేవరాయల 
bh 

(వతాపాగ్ని గొతమీజలాన్ని మరగగాచి పొట్నూరిలో రాజుగోరమునుషు, విళాఖ 

మండలం సర్వ సిద్ది తాలూకాలో క్రో స. సవడీర్చు. కొంపిట _ ఆచోపే 
a రాయసరవ ఏ*వా స్తవ విషయాలు కిట్టుక థలథ అవి పులు" 

5% ల (౮ 

దేశచరిత్రలో ఏది ఏదో విడమ మర్చేందుకు ఎంతో (శమపనాలి. 

సి 
పోయిన 

కప్ప గ్షరాయలి ఉక సందుకుగాని, సదరు రాయవరంలో గొదు చి స్ య్య 
bad 1 

పంతులు మట్టుకు మడిమాన్యాలు సంపాదించుకొని ణా మరీ రగ పొని 
కాపరముందేవాడు, ఇదిమా(త్రం రట్టుకథకాదు, వాస్తవం, గురిదెచ అచు స్వారాసు 
ద్వారా ఆయనకూడా చరిత్రకు ఎక్కందగిన మనిషి. 

ఆ కృష్ణయ్య పంతులుగారి ఇంట జఒరరోజున ఉదయయూదిగా 
ఎవ్వరికీ గుండెల్లో గుం డెలేనట్లుంది. గురబటొవ అప్పారావు ఒరి౦తట నూత్య 

వ. బయటపడలేదు.” కౌసల్యమ్మకిది తొలిచూలు, పెళ్ళయి. ఆరు 
uals ey YOY 

అలో al నో న ఆయా శల శ గ న జాపి జః a ef శ al /. ' (J రగుథ్ర “ఎ రా) యం యు అం వ్యాన ఆ) ( SER: wr sa 

HOODS, 1023, విశాఖట్నం) గొబ్బూరు_ ఇంకటాగంద. రాఘ్సవురాగ ఇలా 
రాళాడు | 

జ నొ ఇ చల అలా గ్ బన ఆనె ట్య యు శ లో i 

తూర్పుచాళుక్య రాజవంశ న్ధావకుదై న రుబ్ది వి వ్ విస్టు వర్ణ నుని రాయరు. ఇయనింహొంనికి 
థీ అల్లి షు % 

జే శ జ, లో సర్వసిద్ది విరదనామం. అతడు స్థాపెంచినదే మ ప. గ. మదం లలోని 
లో Flu? ye నర్యని ద్దిసిగర ౦, కొన్నాళ్ళు అది త రాజధాని, 1) కా, DEE SIE IY DO lh 

ని 
a రాసీనడొ న్ని బటి, 1861 వరకు తాలూకా bs ఉండింది, మ. టున్న? బురోడు సధ? ళీ 

భీ wd రెండుమైళ్ళ దూరాన ఉన్న రాయవరం (గామ ౦లో ఉంటూ వచ్చింది. _టంవరో ర్ | నిర్మా (గు 
తర్వాతనే డానిని ఎలమంచిలికి మార్చారు, 

fh 

A 
న! 

రాయవరం వరా వరాయవరం, రాయలవారి శిలాశాసనం రాయవరం సంత వీటిలో 
కృష్ణదే 

రాచబండ పేరిట ఉంది, (పు, 8) 92) 



అరు ణోదయం౦ 65 

గడిచినా, కాపురానికి వెళ్ళిందిటీవలనే. నెలలు నిండేందుకుగూడా మరి రెండు 

మాసాల వ్యవధి ఉంది. ఏడోమాసంలోనే బిడ్లకుట్లు మొనజూపుతుందని ఎవరూ 
అనుకోలేదు. గర్భిణికి పదిహేనేళ్ళకంపె వయస్సు లేదు. తెరలు తెరలుగా 
నొప్పులు కనిపించి పోతున్నాయి. మంతసాని పనినేర్పు అక్కరకురాలేదు, 
కూత చేటుదూరంలో వె ద్యుడులేడు. ఎలాగో పొదు నడినె తిమీదికి వచ్చి 
పడమటికి వాలింది. కృషయ్యపంతులు వె ద్యుల్తి వెంటచెట్టుకువచ్చాడు. 

గ కౌసల్యమ్మ నిళ్ళాడింది - “కౌసల్యా స్నువజొ పుడితే 

స సిందేమిటి ? అలాగాక అక్షరాలా అర్భకుడే పుట్టాడు. వట్టి ల గోటకూద 

వరాగున్నాడు ఎలాగుం'టే ఏమిగాని, తల్లి బిడ్రా గండంగడిచి ఒడ్డునబద్రారు_ 
హాది అప్పన్నదయ. అభిజిత్ ముహూ రం. మభానక్ష త్రం, నాలవపాదంలో 

పు. జన్మకాల కేతు తుమహర్తశ, తండి మంకికరోకదానున ఈ విషయాలలో 

లాసట్లింపు. జన్మాష్టమం ఐదోఏటగాక ఎనిమిదోఏట ఉపనయనం జరగాలి .... 

. 

Ul 

దుందుఖి నామ సంవత్సర భా,దపద బహుళ ప. అదివారం 1862 

సెపెంబరు ఏ1 అన పంచాంగాలు వెదికించి నిర్ధారణ చేయించారు అప్పారావు 

పటన నూ రెళ్ళ తదనంకరం ఆయన Sse a, ఆ తేదీ మీదుగా శత వారిక 

బయంతి క కూడా జరిగిపోయింది. | 

ఆది ఆదివారం కావడం మరెందుకేనా కాకున్నా రాయవరంలో ఉంటూ 

వచ్చిన జిల్లా మున్సబు కోరు సిరద్దారన కృష్ణయ్య పంతులు ఇంటి సట్లున ఉండి 

పోయుందుకు పనికి వచ్చింది. ఆయనే అక్కడ లేకపోయిఉంకే సమయానికి 
వెద్య సహాయం అందక నే పోనేమో | 

అది అటుంది, దుందుభినామ సంవత్సరంలోనే పరవసు చిన్నయసూరి 
దాటుకొని గురజాడ అప్పారావు జన్మించడం కాకతాళీయమే అక చిన్నయ 

సూరిని చంపి గురజాడ అప్పారావు పుట్టాడని చమత్కరించేందుకు వీలు 

కల్పిసుంది. ఆ వీలును నిడుదవోలు వేంకటరావుగారు వాడుకొనే ఉన్నారు ; వారి 

వ్యా ఫొనికి ఉపనర్షిక “చిన్నయసూరి నిష్కమణ _ గురజాడ అవతరణ.” 

వ్యాస [క్రమంలో ఆయన అంటారుగదా _ 

అప్పారావు పుట్టుకలో ఒక చిత్రం ఉన్నది .... అది దుందుభి సంవత్స 

రము. అటు చిన్నయసూరి; ఇటు గురజాడ, ఇద్దరి క్రీ రి దుందుభులు మారు 

(మోగుతూనే వున్నవి. 1 
5 



గి మహోదయం 

చిన్నయసూరి “జయంతి,” గురజాడ “వర్ణంతి” మాటిలశేమిగాని వావిళ్ళ 

వారు (పచురించిన “ముత్యాల నరయులు” (గంథానికి వేంకటరాపుగారు పీఠిక 
రాస్తూ, అనలే చిత్రమైన అప్పారావు పుట్టుకను చితాతి చిత్రం చేశారు. ఆయన 
గారి జన్మ తారీఖును $81_10_1861 గా అందరిలాగే ఇచ్చి, ము దారాక్షనుడి 

సాయంతోటి బారసాలను 1113-1801 న జరిపించారు. పోనీ అమ్మనుకొంపే, 

అందులోనే ఒకచోట 94.1916 న అప్పారావును “అమర లోకనివాసొని చేసి, 

9_11_1915 న ఇంకొకచోట “కీ ర్రిశేష”ోల్లి చేశారు. 2 

గురజాడ అప్పారావు పుట్టుక లోఉన్న“ోచి|తం” అదికాదు, నేలమీవపనరముందే 
అమరలోకవాసానికిపోకుండా, పుట్టిన వెనుకగూడ్రా అప్పటికింకా సమకారని క్రీ రిని 

శేషింపజేయకుండా, ఏభై మూడేళ్లు “బొంగరంలా” తిరుగుతూ నుహోరాజుగా (బతక 

డమే ఆ చిత్రం. వయస్సువచ్చి ఉగ తెలిశాక ఎన్నో ఇతర వ్యాపకాలలోపడి 
ఆయుస్సునూ, మనస్సునూ వ్యయంచే బస్తూకూడ సాహిత్య ఫలరాశిని ఇచ్చిపోపడం, 

ఆ చి(తానికే విచిత్రం గొలిే పేసిద్ధి - ఆ ఫలరసం జాతికి ఆస్వాదమోగ్యం కాపడం 

సరేసరి. 

a గొడవ ర్రివారి ఆడబడుచు గురజాడ వారింటి కోడలుకావడంకూడా 

సాధారణ విషయమెమీకాదు, దానికి ఒక కథే ఉంది. 

రాయవరంలో గురజాడ 'పేరాజుపంతులుకూడా ఎన్నదగిన మనిషి, 
అమీను పనిచేసి పింఛనీదారుడై సొంత * పేరి నడిపిస్తూ నియోగం బెలిగిస్తు 
న్నాడు. భార్య “పేరిందేవి ఫర ఒక నూయి (తవ్వించాడుకూడాను. పంతు 
ఇద్దరూ ఇప్పుడు చేతులు కలుప దలుచుకొన్నారు. పే ఎయ్మరాజు కిద్దరు తమ్ముళ్ళు ; 

సీతాపతి, కొండయ్య. సీత్రాపతి నడి[ప్రాయంలో నే కౌలం చేశాడు. ఆయనకు 
మూడంపే మూడే పెళ్ళిళ్ళ. కడగొట్టుభార్య సూరమ్మ. స్వగ్రామం గోదావరి 
సీమలోని మొగలిత్యురు. సీతాపతిగారికి వంశాంకురాల నిచ్చింది ఆవిడే: 
పెద్దవాడు వెంకటరామదాసు, రెండవవాడు కొండ|లావు. ససితనంలోనే బరువు 
బాధ్యతలన్నీ రామదాసు పై బడ్డాయి. పెత్తండ్రి పే ప(రాజు ఒక చెయ్యి వెయ్య 
దలచుకొనీ కృష్ణయ్యసంతులుగారి కుమా k కొనల్యమ్మను రామదాసుకు వధువుగా 
నిర్హ్ణయంచాడు. 

కానున్న అల్లుడి విషయమై కృష్ణయ్య పంతులుగారికి అరమనస్సుండ 
వలసిన అవసరమేమీలేదు. పిల్లాడు కంటికి నదురుగా ఉన్నాడు. పెదకళు. 

ద ఉలి 
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పచ్చటి ఛాయ, ఒడ్డూ పొడుగూ ఉన్నవాడు. భారీ విగహం, పెగా పూసపాటి 
విజయరామ గజపతి అనుగహానికి పాతువె కుమరాం ఠాణాలో ఒక గుమసా 

గిరీ సంపాదించుకొన్నాడు _ అదే _ అదే పిలనిచ్చే పంతులుగారికి కావలసింది. 

ఆ ఉద్యోగం దొరకడం ఒక ఉపకధ. రాజాగారు మహారాజావారింకొ 

కాకముందు ఒకరోజున పెదగాడికి విజయం చేశారు. గురజాడ కొండయ్య 

పంతులు పెదగాడి ఠాణాకు అమీను. లోగడ సర్కారువాడి కింద జిలా “హెడ్” 

పోలీసుగా ఉండి పింఛను పుచ్చుకొని ఇప్పుడు రాజావారికొలువు చేసున్నాడు; 

వంకటరామదాసు పినతం|డివద్ద ఉండిన రోజులవి. చెన్నాపట్నానకు దొరతనం 

వారికి జరూరుగా ఒక నివేదిక పంపుకోవలసి, చిత్తు ప్రతిని సొపురాయగల మనిషి 
కొవాలని రాజాగారడిగారు. రామదాసు ఆపని "బేగి” పూ రిచేసి రాజాగారిని 

మెప్పించి పె జెప్పిన ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకొన్నాడు, గ మొదలై ది 

తన తండ్రిద్వారా విజయనగరం “సమస్తానం'కోటి గురజాడ అప్పారావు 
శ 4 

ఇలాకౌ ,... 

కృష్ణయ్య పంతులుగారి అల్లుడయ్యాక వెంకటరామదాసు చిపురుపల్లి దాపున 

గులివిందాడలో సొంతకాపురం పెట్టాడు. “ఊరెయ్యది ? చీపురుపలి” అని అడిదం 

సూరకవి చెప్పిన ఊరు కావడమేగాక, ([పాయంమీరాక ఆ కవి వెళ్ళి నివసించిన 
అ్మగహారం గురవిందాడే కొావటంకూడా యాదృచ్చిక మే. గులివిందాడకు రామచం[ద 

పురాగహారమనికూడా పేరు. “కన్యాణభల్న” నాటకంలో ఇది ఒక సమె 

కూర్చుంది కూడాను, అక్కడ అడిదం, దూసి, అక్కి=నపల్లి, మురపాక కుటుంబా 

లుండేవి _ అంతా నియోగికట్ట. 3 

ఊ శృేలడానికై నా మంత్రాంగంచెప్పి ఏల్రించడానికె నా మేమే తగుదు 

మనిపించిన నియోగుల్లో గురజాడ వాళ్లూ ఒకిరుం వాళ్లు ఆవ స్తంభ సూతులు, 

కౌండీన్యగో(తులు. పొట్లచేతబట్టుకొని 'దేశంకిని దేశానికి వలసవచ్చినవాశే అయినా 

సంబంధ బాంధవ్యాలనుబట్టి స్టానికులైన నియోగి (పభువుల నిరాదరణకు పా(తులు 

కాలేదేమోననిపిసుంది. ఈ కథా (ప్రారంభంనాటికే సింహా ది అప్పన్న పేరు రెండు 
తరాల శతా. వాళ్ళకు అచ్చివచ్చింది, కొండలావన్నా,. కొండయ్యన్నా, 

అప్పారావన్నా ఆ దేవుడే, మరైతే ఏమైపోయాడు, కృష్ణాజిల్లా గురజాడ (గామం 

లోని తమ ఇల వేలుప్ప రామలింగేశ్వరస్వామి ? 
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తమ్ములను తోడుచేసుకొని పూసపాటివారి ఎళాలమైన ఉఃసం శే తానికి రాక 

ముందు, స్మేరాజు పంతులు మచిలీపట్నంలో తిండి & కీ రాజుపంతలు 'పెంపకొన 

కొమార యొవనాలు గడిపినవాడే. అమ్ములకంతి టి పయస్సు పీ రాటు చనిపోయే 

నాటికి లేక పోవచ్చును. ఇంగ్లీమ ఈస్టించియా రంపెనీలో బహుచిన్న నొళరీ చేస్తూ 

సంసారాన్ని నెట్టుకొస్తూ ఉన్నటుండి వీరాజు బనిపోయసం౦కి, దిక్కా దరీ తోచక 

ప్రీరాజు దేశం ఏడిచి పెట్టి పోవలసి వచ్చింది, 

ప్మరాజుపంతులు నూరింట యాభు పంతులు మట్రునే ఆరువేల నియోగి, 

తతిమా యాథె గోలకొంద వ్యాపారి. ఆ రెండింటికీ బప్పుకోదగి అంతర మెమీ 
లేకపోయినా, వై డీకులు కాన (దాహ్మల్లో ఇవ రెండూ రెండు క. ఒర 

చేతివే అయినా రెండూ రెండు వెళ్ళ. తండ్రి bree ఆర్వేల నియోగి 
కౌబిట్టి వీరాజూ ఆ తండి బిడ్డ - అచ్చం ఆల్వేల నియోగి దిశ కొల సివి స 

చెప్పలేముగాని, తల్లిగారి శాఖను కొట్టి చెయ్యలేము గండా. శ్రీనాఖని కోదండ 

రామయ్యకూ, అభ్యారాయచాల/్రఉం చెప్పిన శ్రీనాథుని వెంకిటరామరోనికి ఏమి 

సంబంధమో తేల్చిచెప్పడం నావల్ల కాలేదు. అసలు అ ఇంటిపేలే ఆకర్షియీ యంగా 

ఉంది. ఒకచెంప ఓడవర్తకం నడుపుతూ ఇంకొక చెంప (ఫెంచి ఈ సిం యో 

కంపెనీలో “దుబాసి" పనిచేస్తూ రెండుచేతశూలా నంపొదించి పోయిన యి “కోదండ 

రామయ్య గురజాడ గామంనుంచి కట్టుగుదలతో చక వచ్చిన పట్టాభిరామయ్య 

గుణాలుచూచి మెచ్చి తన కుమా ఛనిచ్చి పెళ్ళిచేసి పోయాడు. ఆయన వెనువెంటనే 
దఫాలు దఫాలుగా పోయింది, అటించీ గటించీ ఆయన కూడబెటిన సిరి, మనమడు 

ప్మీరాజు బిడ్డలు వలసపోవలసి వస్తుందని కోదండ రామయ్య అనుకొనే స్పండడు, 

డబ్బునూ 5; న్నబిడ్డనూ యిచ్చిన మామగారు పోయాక సోంతి కర్పూర 

జ్వాలలాగా ఒక వెలుగు వెలిగిన పట్టాభిరామయ్య, “రసికుడై 'పుండకుం'పే అ|పయో 

జకుడె ఉండాలి. అయితే యీ రెండన బిరుదు ఆయనకు తగనిది. తాను సాహసి 
కాకుంటే తరతరాల బట్టి వస్తూన్న ఇల్లూ, పొలమూ విడిచి వ్యాపార కేం ధమెన 

బందరుకు వచ్చివుండేవాడే కాదు. తనకు చొరవ లినట్టయితే గుమాస్తాగా (పవే 
శించి యజమానిని మెప్పించి అతని ఆ _సీనంతటినీ రాబట్టుకోగలిగే వాదే కాదు. 

తెంపరితనం గురజాడ పట్టాభిరామయ్య రక్త క సొరంగా మారింది. పెద 

ప్మీరాజుగారి ఏడుగురు కుమాళ్ల లోనూ తాను నాబవవాడు. గం'పెడంతై న సంతానాన్ని 

"పెంచి ఏద్యాబుద్ధులు చెప్పించి (పయోజకులను చెయ్యగల సోమతు ఆ వీర్రాజు 
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పంతులుగారికీ లేకపోయింది. (బాహ్మణ వ్యవసాయంమరి ! అక్కిరాజుగారి విడ 

లలో తాను మధ్యముడు. అక్కిరాజెంతటి అసాధ్యుడై నా కొవచ్చుగాక, అతని ఆస్తి 

పాస్తులు మూడుగా విడిపోక తప్పలేదు. ఆ మూడింట ఒకటి, వ్మీరాజుగారి సంతా 

నోత్సదికశ కి తీ్మీవత వల్ల, ఏడుగా చీలింది. పట్లాథిరామయ్యను గురజాడ (గామా 

నికే ఆమరణాంతమూ కట్టివేయగలంత దా ఈ ఒకటింట ఏడవపాలు ? అందుకే 

కుటుంబ బంధనాలూడ్చుకొని లోకంమీద పడి ఉద్యోగపు వేటలో ఇలాలినికూడా 

సంపాదించుకున్నాడు. i 

గురజాడవారి వంశక ర ర్త, పె చెప్పిన అక రాడా గుంటూరుజిల్లా జంపని 

(గామం నుంచి * గురజాడకు నాలుగు వర్ణాలవారినీ వెంటబెట్లుకువచ్చి అకుడ 

స్థిరపడ్డాడు. గోర్కొ=ండ కుతుబ్శాహీ నవాబుల “నమక్” కోటీ "హెదరాబాద్ ఆసఫ్ 

జాహీనిశాముల “మదత్' తోటీ, మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా సపెంపొ౭దిన 

నూజివీటి మేకావారి ఏలుబడిలో, అక్కిరాజుగారికి ముస్పిం సంస్కృృతికూడా ఒంటబట్టి 

ఉంటుంది. మచిలీబందరువరకూ నై జాము రాజ్యమే. పద్దెనిమిదవ శతాబ్రి (పారంభి 

కౌలానికి అర్కుంరాజు నడికొరులో sie. మరో యాభై వెళ్ల కుగాని బుస్సీ 

శృంగభంగంతోబాటుగా నె జాము అధికారం అంతరించి ఇంగ్రీషువారి “క6ఫిసీకి 

ఈ సీమ “దఖల్" పడలేదు. మరో నూటయాభై యేళ్లు తర్వాతగూడా “మొగ 
లాయి సాం పదాయములు (పజలనింకనూ బూరిగా ఫిష్తవందము పార్శీపేరిట 

ఉర్జూభాషాబోధన. షేర్వాణీ లేదా అంగర్జాధారణ. వీపున కొంగులువిడుస్తూ వంకర 

తలపాగాలు చుట్టుకునే వాడుక. 4 

అదంతా వా సవమే కావచ్చుగాని, అక్కిరాజు అనే అగ్గికి ఈ పరాయా 

చదలు అంటినమేలేదు; అంటినా పీదోలుడాటి లోనికిపోయిన బులేదు. ఎందుకంే, 

గురజాడ గామంలో ఆయన రెండుదేవాలయాలు కట్టించాడు. త మేకా చేంకటాది 

అప్పారాపు ఈ ఆలయాలకు ఈనాములిచ్చాడు. అందులో రామలింగేశ్వర స్వామి 

కొకటి. ఆయన మనవ(ళ్ళు కొందరు ఆకోవెల గోపురకలశంమీద శాసనం వేయిస్తూ 

చేయించిన సంవత్సరం సురొ-న్నారు జ తద్వారా గుడికటించిన పుణ్యానికిలోడు 
ట్ 

చర్మితకారుని పని సుకరంజేసిన పుణ్యాన్ని తమకూ తమ వంశానికీ సంపాదించు 

॥ గురజాడ దేవస్తానములచారిత్రము : గురజాడ ధాస్యరరావు (1928) చెజివాడ, 
(తని! 

* ఆయన రుమారుడు శరఖభరాజు కమదనపాది సంస్థానం (గుడివాడ తాలూకాలో 

దూన్యాలు సంపాదించి నూటివీటివారికి దివానుగా పనిచేశాడు. (1754 (ప్రాంతం), 



70 మహోదయం 

కొన్నారు. (శార్వరినామ సంవత్సర ఫాల్గుణ శుద్ద దశమీ శుక్రవారం (క్రీ, శ. 1781 
జనవరి 1 కి సరిపోతుందని గురజాడ రాఘవశర్మగారు చేసిన అంచనా నరై నదికాదు, 
సంవత్సరం అటుంచి, ఫాల్లుణానికీ జనవరికీ, గోకులాషమికీ పీర్త పండగరూగల 
సంబంధ మేఉఊంది. మార్చిలోగాని ఏ పిల్లోగాని ఫాలుణమాసం వస్తుందని 

ష్ దె వజ్దులు” చెప్పనవసర మేలేదు. అయినా (శ్రీపాద వెంకటరమణ ఇ చై వప శర్మ 

గారెచేళ ఇం;దగంటి హనుమచ్చాస్తిగారిద్వా రా నేసీవిషయం నిరా రోణ చేయించాను. 

సరతాడు డై నవన్రానయుల భొర్మితాలో (పుట. 10 గురజాడ భా స్మరరావు 

గారు పొందుపరిచారంటూ ఈ విశేషాన్ని నాకు దయతో తెలిపిన రాఘవశర్మగారిని 
తప్పుపట్టి తిన్నయింటివానాలు లెక్కించడం కాదనుకొంటానిది) 

ఇంటిపేరు గురించి ఒకటి రెండు మాటలు. వాడుకలో “గురుజాడిలోని 

కొమ్ము ఊడి “గురజాడ” అయింది. అయినా కివి చరిత్రకారుడు (శ్రీరామమూ ల్లి 

సంతులు, “కవిశేఖరి రాఘవశర్మగారు. ఇతరులు కొందరు ఆ కొమ్మును దానికి 
తగిలించే రాసుకొంటూ వచ్చారు. రి వర్గానికి కొమ్ము తగిలించి కొమ్ము 
మొలిపిస్తూ ఇంటి పేరులో గూడా గురుత్వాన్ని గర్బీకరించేందుకు ఇంకొ కొందరు 

వ్యర్థంగా (ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఒకే ఒక్క సందర్భంలో, అదిన్నీ గురునిజాడ అనే 

ఆర్థం రాబిస్టేందుకని, అప్పారావుకూడా “గురుజాడ” అని రాసుకోవలసివచ్చింది, 

ధృతి గురుజూడల నరిగెడు 

గతి పెద్దలు జూప జనితి గజపతి (తోవన్....5 

పేరులోని పెన్నిధి ఏమిటిగాని, గురజాడవాళ్ళ ఘటికులు, నేటికీ మున్సబు 
కరణాలు ఆ పంశంలోనివా శే, నూ పేఫె ఏళ్ళ[కితంలో (గామాధికొరులి (ప్రజలకు 

(ప్రత్యక్ష (పభువులు. ఒక చాటుకవికి కరణం “నృపు నుపకరణము” కాబట్టి 

(గామాభరణము” కూడా అనిపించాడు. కరణీకపు లౌక్యానికి జతగా మున్నవీ 
హజం ఉండేది, కాబిట్టి అప్పట్లో వీళ్ళను పట్టపగ్గాలుం డేవికావనుకో వచ్చు. 

కరణం తోటి కలహం కొరివితో తలగోకో గ్రావడమే. 

అయినా అన్ని దినాలొకరివికావు. “పూలమ్మిన చోట” సామెతననుసరించక 

పట్టాభిరామయ్య పరసంచలు పట్రిపోయాడు. అలాంటివాబ మరెందరో ఉండేవారని 
రాఘవశర్మగారి భోగట్టా. వ్యాపార వాణిజ్య స్థలాలకు, నంస్తానాలకు, ఎగబడి 
పోయిన మరొక [బాహ్మణ కుటుంబం, ._ ఆ ఇంటిపేరే ఉన్నవాళ్లది - గురజాడ 
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(గామానికి దాపున పసుమ ర్షిలో ఉండేది. వీళ్ళకూ వాళ్ళకూ బావా మరిదీ వరసలట, 

“అగ కులస్టులు కూడా, నీతి దెలియని నీచుని రాజ్యాన, తెల్లయిజార్లు తొడిగి 
తలటోపీలు పెటి నవ్వులపాలౌతూ వచ్చారని గువ్వలచెన్న ళతక కర్త వర్ణించిన 
రోజులలో, ఈ వలసలు మొదలే ఉంటాయి. 

కొత్త పరిసరాల్లో కూడా కౌలు నిలదొక్కుకొని నెట్టుకొని వచ్చే ఓర్పుతో 

లోకపు సుడిగుండాన పడి గిరగిర తిరుగుతూనే ఒడున బడగల నేర్పు జతచేరి 
ఇలాంటి వారికి అ సినిషంగా ఉంటాయి. థామందుల వారి కనుసన్నలలో, ఏలిన 
వారి చి త్రమెరిగి నడుచుకొంటూ ; ఆవులించక మునుపే పేగులు లెక్కబెడుతూ: 
స్వామికార్యాన్నీ, స్వకార్యాన్నీ చక్కబెట్టుకుంటూ ; ఒళ్ళంతా కత్లచేసుకొని పరి 
సరాలనూ పరిసితులను గమనిస్తూ; పై మెట్టుమీద పెక్రుందుకే కింది మెట్టుపె 

ఉన్న అడుగు తీస్తూ ; విశ్వాసం వినయం లోకజ్డానం లౌక్యం సమ్మిశణం చేసిన 
బతక నేర్చినతనాన్నీ బాగుపడేయోగాన్నీ కూసువిద్యగా నేరుసారు. వెంకట రామ 
దాను ఆ తానులోని గుడ్డతుండు, ఆ తండికి బిడే అప్పారావు. తన వెనకటి 

వారెవ్వరూ ఎక్కలేనంత ఎ త్రెక్కాడాయన. సంస్థానాధిపతులకు తలలోని నాలు 
కయ్యాడు. ఆనంద గజపతి మరణానంతరం పది పదిహేనేళ్ళ, నిజానికి తాను 

మకుట మొక'పే తక్కువై న మహారాజా. ఇంతటి ఉన్నతి కలిగినా ఉద్దతుడుకాలే 
దెన్నడూ ; సవకుని వేషం విస్పనే లేదు. నేర్పంచే మరొక'పేదోకాదు, ఇదే. 

గురజాగ వారి వంశ (పతిషకు అప్పారావు జీవిత మొక పతాక. 

అయితే గురజాడ అప్పారావు (పతిషను ఈ సేవకా వృ తిమాతం ఇప్పుడు 

యేమ్మాతమూ నిరయించదు పెగా, వంకర నాలుకలవారి మూతిఏరుపులకూ, 
దు ర 

వెక్కిరింపులకూ అగమౌొతున్నదికూడా. రాజాల రాణీల “చంకబిడ”ట అప్పారావు! 
Ua a) 

గురజాడ అప్పారావు "పరు పతిషలు లోకానికి సుపరిచితాలై “గురజాడ 

శబమే సు వివ్యాతమయ్యాక, ఎక్కా ఉక్కడి గురజాడ వాళ్లూ ఒకరినొకరు పలక 

రించుకోసాగారు. తమందరికీ సామాన్యమెన అసాధారణ గర్వ హేతుదొకటి 

చేకూరింది. విజయనగరానికి బందరు ఇరుగుపొరుగె ౦ది. అపారావు వంశో 

దారకుడ మ్యూడు ; కనకనే ఏస్మ్కృతి చీకట్లనుంచి అక్కిరాజు తర్వాతి తరాలన్నీ 

మళ్ళీ జీవించ గలుగుతున్నాయి. 
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2 
a” 

అంటుంబపు ముచ్చట్లుగా మిగిలి ఇంకా నానుతూన్న కట్టుకథల్లో ఒకటి అప్పాకావు 
పసితనానికి చెందినట్టిది. తదనంతర జీవితంలో గొప ప్పత నాన్ని సాధిం న వాళ్ళం 

దరికీ పట్టిన య. వాళ్ళ ఉయ్యాలచుట్లూ దేవకన్యలు గుమికూడకపోతే, 
పొ త్రిళ్ళ ఏడ్తలను నాగ సర్పాలే పడగ శీ ఎండపొడ తగలకుండా సేవిస్తాయి. 

గొస్పవాడు కొనున్నాడని కాటోలు అప్పాం వనే దుర్బల శిశువు న్నిదిసున్నాడని 
చూచి, ఎండసో కే (పశ్నగాని గొడుగు కావలసిన అక్కరగాని లేదని తెలుసు 
కొన్నది ఒక దేవతా సర్బుంలాంటిది మంచంమిదికెకి 3. ఈ కొననుంచి ఆకొసకు 

జరజరా. పాకిపోయింది. దేవతాసర్సానికి గూడా కోరలూ (గంధినిండా విషమూ 

ఉంటాయి కౌబిట్టి ఇదిచూచి పెద్దలు గాభరా పడ్డారు, చివరకు జ్రానోదయమెై పిల్ల వొడి 

గురింది ఇప్పటినుంచి కూడా ఘనంగా ఊహించుకో సాగారట. ఈ *టి చాలు, 

ఇలాంటి ఉబుసుపోక కతలన్నిటికీ శిరచ్చేద శిక్షవిధిస్తుంది. 

అప్పారావు * ల ౫ శవం ఎక్కువగా అమ్మమ్మగారి రాయవరం ఇంటి 5ొ నీల 

మంచిలి ఇంటిలోనో “గడిచి పోయింది. మనవడికి ఇంతకం ఎక్కువ కోరుకో 

దగిందేదీ ఉండదు. ఉద్యోగధర్మంలో ఊ శేగవలసి వచ్చిన వెంకటరామదాసు 

ఎందునా ఇంతపచ్చిక మొలవనిచ్చినటు కనిపించదు ఠాణా అయిన కుమరాంలో 

సదుపాయా లెంత తక్కువో సంకటాలంత ఎక్కువ కాబట్టి, దాపున్నే ఉన్న గురివిం 
దాడలొ కాపురం పెటాడు. బక్ రెండు మెళ్ళలో ఏనుగులవల3, అక్కడ సం్హై 

నపు భూములు, వాటిలో ఒకచిన్నపాటి సొంత ర్: చింతచిచ్చినా పులుసు చావ 

నట్టుగా, కృషమండల సుక్షేతాలతో తమకుండిన ఆదిమానుబంధం గురజాడ వాళ్ళలో 

ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పొటమరించేది. అప్పారావుకుగూడా ఇవీ తప్పిందికొదు, 

భూమిలో ఎళ్లుదన్నుకొని ఎక్కడో ఒకచోట స్టిరవడిపోవాలని, జంగమ పదారంగా 
బతుకుతూన్న వేంకటరామవాసుకు కోరిక కలగడం వింతేమీకాదు గాని, కుమరాం 
నుండి బదిలీ అయాక, ఎక్కడి పళ్ళక్కండ తెగిపోక తప్పలేదు. వార్తక్యదిశలోగానీ 

ఆయనకు చెప్పుకోదగ స్తావరత్వం (పౌ పంచలేదు. 

చూస్తుండగానే అప్పారావు ఐదేళ్ళ పిల్లాడయ్యాడు, అయినా ఒన చెయ్య 

లేదు. ఒళ్లుమాత్రమే చెయ్యలేదనాలి. వయస్సుకుమించిన ఊహాజఊంది. చురుకు 



74 మహోదయం 

పొలు తక్కు వేమీకొదు. ఆటఫాటలంపే ఎగిరి గంతేసాడు. వానల్లో పీద్రి 

లోనే కాపురం. వాననీళ్ళంపే సరదా. (పవహించే ఎ నీళ్ళడిగినా ప్రాణమీసాడు, 

పూలమొక్కలు చేరరమ్మంటాయి. నంబరాలూ. పండుగలూ పడుక గొలుపు 

తాయి. భోగినాడు వేకువ చలిలో తాటాక మంటల వద బేరి చిట్టి అరిచే 

తులు చాపి మంటసెగను బుగ్గల కద్దుకొ న్నప్పటి సగింవు, అటు "తర్వాత 

చాల నాళ్ళవరకు గుర్తుండి పోయింది. ీపావ? సందడి సరేసరి. మరో ఇరవ 

యేళ్ళ తర్వాతగానీ హ్. యస్. యం, రైల్వే విజయనగర (ప్రాంతానికి రాదు. 

తాను అగహారప్పు బావి క్రస్పకూన. అయినా చి బొమ్మల్లో! చూసిన రె రెళ్బా, ఓడలూ 

చిన్ననాడే మనస్సులో అచ్చుపడుతున్నాయి. “మా చిన్ననాడు మాంచన్తరు బటల 

కుండే రెయిలు, స్టీమరు బొమ్మలు చూడడం, అదొక సరదా.”6 

గులివిందాడ నుంచి ఏనుగుల వలనకు స్నేహితులతోనో, పాలేళ్ళలోనో 

కలిసిపోవడం, ఈ గురజాడ “వెంక పేశం" నిత్యకృత్యాలలో ఒకట పోయింది. 

పనిపాట్టు చూస్తూ కౌ స్వ్పేపు, వాకతుస్పలలో అడివి పళ్ళు ఏరితిటూ కా "స్సీపు 

మరేదీ లోచకుంటే తలె త్తి మింటికి కళ్ళప్పగించి “పెద్దమ్మా ఆరబోసిన రంగులు” 

తిలకిస్తూ భా విస్మయానందాల ననుభివించేవాడు. పెద్దలతో చెప్పిచేస్తే ఏ పని తప్పు 

కాబోదు, శిక్ష పడటోదు. చెపి ప్పిచెయ్యని మంచి పనికూడా పెదవాళ్ళ దృష్టిలో త ప్ప. 

దండన లేకుంకే, తప్పు తస్పనే విషయం పిల్లలకు తెలిసిరాదు : “పిల్లలు కనిపించక 

పోయేసరికి తల్లి దండులు కంగారు పడతారు. దిగులు పడతారు. భయపడతారు. 

అటు యిటు పరుగులు పెడతారు. తీరా కనిపించేసరికి పిల్లలమీద మండిపడ తారు”... 

బుద్ధిమంకుడై ఇరవై నాలుగ్గంటలూ పెద్దలు గీచిన గిరిలోనే ఉండే పిల్లాడి 

క కావివి. ్యోయంలేకపోతే పెద్దలు. పెద్దలే కారు, భయంఉం'పే పిల్లలు 

పిల్లలేకారు. 

ఏధి భాగవతాల లాంటి వెన్నో ఏనోదాలు. అందులో తోలు బొమ్మలాట, 

గగురోజాడ అప్పారావనే వ్య కిని మహనీయుణ్లి చేసిన ఎన్నో అంశాలలో చాలా 

"ముఖ్య మైనేటిది, ఎవరాడి సే మొదట చూశాడోగాని, తాటాకులతో తానే చిన్ని 

బొమ్మల్ని చేసి కీళ్ళనద్ద తుమ్మముళ్ళు గుచ్చి పిల్లల్ని పోగుచేసి బొమ్మలను 

“ఆడించ నేర్చుకొన్నాడు, పెద్ద పెరిగాక, తొలినాటి ఆట పాటలు గుర్తురాగా, 

ఆయిన మనస్సులో మెరుపులాంటి భావమొకటి తటీల్మని మెరిసింది, మెరిసింది మరి 
మాసిపోలేదు. బొమ్మలాట కీలకం తనకు గొప్ప తత్వాన్నే నేర్చింది. చీకట్లో తోలు 
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బొమ్మలకు విడి విడి అందచందాలెలా ఉంటాయి? అంతా “ఏకనలు పే”. అనూ 
యలో కూడా మనుషుల సొగసులు విడి విడిగా గానీ నమిషి మీదగానీ కానరావు. 

అలాగాక, తోలువొమ్మల మీదికి వెలుతుర్నీ, మనుషులమీదకి (ప్రేమనూ మళ్ళించి 

చూశావో, అంతవరకూ దాగిలేనప్తేవున్న ఎక్కడెక్కడి సొగసులూ ఒక్కుమ్ముడిగా 
బయల్సడగలవు. బొమ్మలు ఒక్కొక్కటీ ఒక్కొక్క వ్య కి. ఒకటి మరోదానిలా 

గుండదు. దేనిఅందం దానిదే. వెనకటికి |పపంచాన్ని నాటకరంగస్పలాలతోటి, జీవు 

లను నాటకపాతలతోటి, జననమరణాలను (పవేశ నిష్క్కమణలతోటి పోల్చి షక్స్సి 

యరు మహాకవి చెప్పాడు. అప్పారావు తత్వందానికంటే భిన్నమెనది. ఇంకొ 

అర్హవంత మైనది కూడా. లోకంగురించి నిస్పృహ కిందులో తావులేదు. ఐహిక 
జీవనానందాన్ని తగ్గించి వేసేమాట కలికానికికూడా కానరాదు. “తత్వాలు” చెప్పేవారి 
చేతిరోబడి వుంటే" జీవితపు క్షణభంగురత్వాన్నీ, (పపంచపు మాయామయత్వాన్నీ 

చాటకానికి పనికివచ్చే దే, అప్పారావుచేతిలోబడి చక్క దేరింది. 

(పకృతితో సరిపోల్బడానికి లోకంలోని పుస సక అన్నీకూడా చాలవు. 

అంతటి 'పెద్దపు సకమూలేదు, చదివితే అంతగా తనివి  త్రీశ్చేదీ లేదు, అద్దాలవంటి 

వాగులు చే = 'సుద్దులూ రాక్షస వధూవరులు పోనుకున్న తలం|బాలవంటి రాయి 

రప్పలు విప్పే చిక్కుముడులూ ఏ (గంథమూ చెప్పదు, విప్పదు. రాసిపెట్లని, ఎవరూ 

క ట్రివుంచని ఆ ఉద్గ్య్భింధాన్ని చదవటానికి చిననాటి నుంచిగూడా తక పడ్డాడు 

అప్పారావు, (పకృతి అంపే వాగులూ వంకలూ చుక్కలూ నేలమీది మొక్కలూ 

మటుకే అయితే, ఆయన (పకృతి కవిమాతమే అయిఉండేవాడు. (పకృశిదృశ్యాలు 
ఆయన కావ్యాలలో ఇతర రచనలలో ఎంతో కమనీయంగా కనుపించినా, ఆయన 

గురి మనిషిపై నే. మరి మనిషంపే (ప్రకృతికి శిశువు. ఆ మనిషి హిమ్మ ప్రవాహంలో 

తేలుతూపోయ పెద మంచుగుట్లలాంటీవాడు. పైన ఎంతో, లోన అంతకంతగా తన 

మనుష్యత్వాన్ని వ్యాపింపజేసుకున్నాడు. కాబట్టి మనుషుల వేషభాషల్నీ మనస్సుల 

'వేలగో ప్యాల్ని అప్పారావు గమనిసూ వచ్చాడు. పరిశీలన చేయనివాడు, విమర్శచెయ్య 
లేడు. జీవిత పరిశీలకుడూ, విమర్శకుడూ అభయ్యాడంపే, అప్పారావు స్వభావమే 
అందును అనుకూలించింది. 

ఐదేళ్ళ [పాయాన్నే అప్పారా వింత బుద్దిమంతు డయ్యాడని కాదు, 

అయేసూచనలు అప్పుడే మొదలయ్యాయనేందుకే, భిన్నదళల్లోని విషయాలను 
ఇక్కడ గుదిగుచ్చవలసి నచ్చింది. 
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కౌల[క్రమాన్ని పాటించపలసి వసే, ఐదో ఏట అపి్బరావు అక్షరాభ్యాసంతో 
మొదలెటాలి. అప్పటికి వెంకటరామదాసు సితి మరింత మెరుగె౦ది. చీప్పరుపరి లొ అ 

; 
సలల On) పేష్కాంరు. అందుచేత కుమారుకి చదువుకు మునుపులేని వీళ్ళు ఇప్పుడు కలిగాయి. 

వెలివల రామమూ రి అనే స్కూళ్ళ ఇన నృర్హరు ధర్మమా అని, అప్పారావు చదువొక దారిని పడింది. వీపురుపలి గ్రాంటు స్కూల్లో “పేరుకు మాతం, 
రామమూ ర్రివద్ద నిజంగానూ ఈ చదువు సాగింది. “కోటపీజల నెంగలరని” 
బిడల సుథాన్నికోరి ఇంగిలీషులు చెప్పించేందుకు తల్లితం్యడుల కంటా లెన్నడన యె 

గానో మొదలె ఉన్నాయస్పటికే. “ఫొటకూటికి నేర్చుపద్యలు” మూ తమే రావచ్చు య 
w గాక, కుల విద్యలు కుస్పకూలిపోయిన కొలాన, రాబడి పాటికి రాబడీ పలుకుబడి 

పాటకి పలుకుబడీ ఇంగీషు చదువులు చేకూర్చే సర్కారు ఉద్యోగాలద్వారానే ng) 

లభిసాయి. 'కోన్యాణల్క' నాటకంలో కిరటరళార్తి శిష్యుడు. కాళిదాసు 
'మెథునందోకంి పనికిరాదంటూ ఇంగీషు మహిమను వర్తించిన ఘుటమూ, ne) 

bi (ad అగ్నిహో, శతావధాన లాంటి. నైషికుడుకూడా తన సుప్ప తుది మాల చదువులకోనం cn Ome": 
bu విజయనగరానికి పంపించిన వై నమూ _ దీన్నే తెలియజేసాయి. సం పదాయప్ప | 

an 
అటి పుట్టకీట్టు కదిలి పోసాగిన ఈ తాకిడిని శ్రీపాద సుబహ్మణ్యకశా శ్రి ఇటా వరించి పోయాడు , 

వెయ్యేళ్ళ మహమ్మదీయుల పరిపాలన తెచ్చి పెట్టలేని మార్పులు ఇచ్చి ఢం పెట్టింది, నూటయాఫె సంవత్సరాల శ సవ పరిపాలన, మనలో. 
చాలామంది విద్యాధికులను తన వలయంలోకి తీసుకో లేక్ష పోయినా, (దిహ్మ సమాజం, ఆర్యసమాజం వంటి కొత్ర సం(|పదాయాలు ఛారింథించే టట మినా చేసింది కె సవమతం. యు Wor 0 

కళ్ళకు వెలుగిచ్చి కొ తబాటలు కనపర్చి దృక్పథమే మార్చేసింది, ఇంగ్లీషు వాజ్మయం మనకు. 
వెదిక విద్యలు నేర్చి స్వధర్మనిషులయి వుండిన వారినికూదా తమ కుమాళ్ళను ఇంగ్లీషు చదువులో (పవేశపెళ్తేటు చేసింది ఉద్యోగ వ్యామోహం, ౧ 

లంట ॥ 

“వీరి కధికారం వుంది, వీ*క్రి లేదు" ఆ నకుండా అషాదశవరాల వారికీ పఠన పాఠనావకొశాలు కల్పించింది రాజ్యాంగం. క్ 
దీంతో మన ధక్మసౌధం పునాదులకంటా కూలిపోయింది.” 7 వీధి బడులూ గుంటఓనమాలూ సంత చెప్పడాలూ బాలరామాయణ అమర కోశ సుమతీ శతక పఠనలూ చిన్నపిల్లల పెద్ద బొలశిక్షలూ ఎక్కౌల రాగవరసలూ 
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గుణీంతాలి మండూక నాదాలూ ఆటవిడుపు పద్యాలూ దసరా బుల్లోడి వేషాలూ... 
అప్పటికెస్సుడో es ఇంగ్లీషు పరీక్షలిచ్చే యఫ్. వీ, బి, ఏ 
న మనుమల ఇంటి పెర్లా తున్నాయి. మిడిల్ స్కూలు ఉట కెక్కి పెద్ద ఉద్యో 

గాల స్వర్షాలకు నిచ్చెనలు వేస్తన్నారు. చదువులం౦'పే ఇంగ్రష చదువులే అని 

అర్హా లు. వఐద్యాధర్మాలకు ధనార్రనే కొలబద్ద. టంగుటూరి (పకాశం మాటల్లొ, 

“జనం ఇంగ్లీషు చదువులడి త్రియ్యనీటిక్ చెపలెక్కినట్లు ఎక్కారు” ఎక్కడం 

కాదది, ఎగబడడమే అయింది. (సతి మబ్బుకీ జరీ అంచు ఉంటుంది గదా, 

ఇంగీమ చదువుల్లో కూడా ఉత్తమ (ప్రయోజనాలు లేక పోలేదు. కొందరిరై నా అది 
“కన్నుకానని వస్తుతిత్వము” "తెలియ జెప్పాయి. అనేకులకు మాతం నె తిమీద 
కళ్ళు 'మొలిపించాయి ; గీర్వాజపు గీరను తలదన్నే భోషజాన్ని ఒంటబట్టించాయి. 

ఈ ఇం్యమ చదువులన్నీ నిజానికి దేశపునరుజీవనానికే నిరిషమై ఉంచే, శాస్త్ర 

విషయబోధః క (ప్రాముఖ్యం ఇచ్చే ఉండవలసింది. పతక. ఇ వట్టి “సాహిత్య” 

విధ ఫ్ర అయిపోయింది. డెశభాషల పునర్నవానికీ నూత్న సాహిత్య వక్రియల 

wee) ర్చావా నికీ మ్మ్ మేగాక, స్వాతం[లళ్యభావ (పచారానిక్షీ గూడా ఇంగ్లీషు 

నొహిత పఠనం పనికి రాకపోలేదు. ఈ కొ త గాలుల దిగుబకలో చీపురుపల్లి ఇ 
సల్ 

(గా౦టుబడిలొ అప్పారావు మొదటి మూడు తరగతులు దాటి వచ్చాడు. ఆ మూడవ 

తరగతి నేటి ఫస ఖారానికి సమానబునది. అప్పటి అం నిక్ పదేళ్ళ వయస్సు. 
ey 

పెన బెప్పెనెటు వపు ఎనిమిదో ఏట జరిగింది. 

ఉపనయనంలో “చెలం” సుతి (పకోరం, మాతామహుడు మనవ(డికి 

షదెంగారిపు కాడలళొ చెవులు కుట్రించాడు. ఆ కుట్లు పోగులు ఆ మరకాంతమూా 

చెపులను వదలలేదు. చెవులు ర్ సోగులలాగే ఉండి చిన్నవనిపించ 

సాగాక, చ బ(కపర్తు రులతాకాచార్యుల నేమి తుడు అ అప్పారావును గెలిచేశాడు, నూట్ బూట్ 

పషానికీ చెదిఫోగులకిీ పొత్తు కుదరదని తెలిసినా, తాత మీది గుకకొది వాటిది 
టు 

గ్గ 

bh 

ససేయిరా త్రీ తిసిఎయ్యనని అప్పారావు భీష్మించాడు. 

బహణశా ఆ ఉపనయన సందర్భంలోనే మాతామహుల ఊరు రాయవరానికి 
తలిదం తులలో టి నాలుగేళ్ళ తమ్ముడు శాామలరావుతోటి వచ్చినప్పుడు, ఈ కింది 

సంఘటన బరిగింది. జిల్లామున్నబుకో రు ఆవరణరో అతసి భవిళవ్యం వచ్చి పరాచి 

కాలాడి వెళ్ళింది, 

ఒవందోజోరు తగ్గాక, ఇంటినుంచి తాతయ్యకోసమని “టిఫిన్” తీసుకు 

వచ్చి కస కన కోరు "ఆవరణలో చీకటిపడేవరకు పిల్ల లాడుకొంటున్నారు. 
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పనిముగించుకు మున్సబుగారు వెళ్ళిపొయ్యారు లేమ్మని వొళ్ళదీమా. తమలోతమకు 
ఓక్ విషయమై పోటీవడింది. చదువూగిదువూ అయ్యాక ఎవరే ఉద్యోగం వెలగ 

బెడతారో ఒకరినొకరు అడిగి తెలుసుకొని సంబరపడుతున్నారు. అందరూ 
నోరువిప్పి చెప్పారు. అందరిలాంటివాడు కాదలుచుకోనటు, కొంచెం చూపులతో 
సరాసరి మున్సబుగారి గదితలుపులవద్దకు నడిచి వెళ్ళి, చేబులోంచి సువముక్క 
తీసి మహాదర్దాగా ఆ తలుపులమీద తన భవ ష్యత్తును అక్షరాలలో నిధయించి 
ఇలా నిర్వర్తి న అప్పారావు; 

౮. V. APPA ROW, B, A. 3. 1; 
DISTRICT MUNSIFF. 

అతని ధీమాచూసి మిగతాపిల్ల లు తోకముడిచారు. చీకటిపడిందింతలో, 
ఇళ్ళకు వెళ్ళి బువ్వదిని బజ్జున్నారు. “తెల్లారింది. పొచ్చిక్కి౦ది. కోరు వగా బగ ది, 
మున్సబుగారు మదేభయానంతో వస్తున్నారు. తమగది సమీపించారు. గది ఏ తలు 
పులమీద తమ పోటీదారు తిస్షవేసుక్కూచుని ఉన్నాడు. ఎవడీ అప్పారావు 1? 

వట్టి అల్లాటప్పారావు లాగున్నాడే 1 ఎవడితగాడు ? సిరద్దారును పిలిచి గద్రిం 
బా కృష్ణయ్యపంతులు గొంతులో వెలగపండు, ఎల్లాగో మాటలు పెకల్చు 
కొని ఆ అల్లరి పిల్లడు మరవడోకొదు, తన మనవడే అని. బెరుగ్గా 
చెప్పాడు, మున్సబుగారి “ఉ(గం” నవ్వుగా మారింది. సాయంకాలం ఆ క్షీ 
దారుణ్ణి త్రమముందు హాజరు పెట్టనల సిందన్నారు. వచ్చాడు అబ్బాయి, భయపడిన 
లక్షణాలే కన్పించడంలేదు, చిలిపితనంతో కథ న మిలమిల్లాడుతున్నాయి. అడిగిన 
(పేశ్నకు నదురుబెదురు లేని జవాబు. తోవేలా ఎందువల్లరాయవలసి వచ్చిందీ 
వివరాలతో సహా వాజ్మూలం ఇచ్చాడు. బాగుంది గాని, తలుపుమీద గాక గోడ 
మీద రాయగూడదూ ? గోడ తెల్లటిది; సుద్దా తెల్లటిదే ; కౌబిట్టి అనలే తెల్లటి 
దానిమీద కొ తగా తెల్లటి దానికో రాయడ మెల్లా ? బొగుముక్క_ ఉం'పే నరే 
గాని, ఉన్నదల్లా సుదేనాయిరి. ముస్పబుగారు నిరు _తరులయ్యారు. ఎనిమి 
దేళ్ళవాడి పాటి సూక్ష్మం తనకు లేకపోయింది. పిల్లాడు ఘటికుడు ; వృద్దికి 

వసాడు. జిల్లా మున్సబు కావడమేం ఖర్మ ? హైకోర్టు జద్ద కాగలడు. మున్నబు 
గారు తంత మాటో అనేళారు కూడా. సిరద్దారు కృష్ణయ్య పంతులు నెరసిన 
మీసకట్టులో నవ్వు తొంగి చూసింది. అప్పారావు పని అందలి మెక్కినంత ?.. 

ఇల్లు కూడా అలక్కముందే ఏం పండుగ ? ఉంపే, ముసళ్ళ కస. 
ముందున్నది. తాను పేద (బాహ్మణ విద్యార్ది, పై చదువులం"కే మాటలా ? 
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ఒకే ఒక వ్య క రెక్కలమీద కుటుంబమంతా ఆధాగపడినప్తడు కలిగే 

బాధలు మిక్కుటము. తెలివితేటలు పుండి ముందు ముందు రాణించవలసిన 

యువకులు, డబ్బులేనందువల్లనో , మరెందుచేతనో చదువు మానుకుంటున్నారు. 
ఆ రోజులలో డబ్బులేక పోవడమువల్ల చిక్కులు తటస్పించినవి.!8 

చీపురుపల్లి (గాంటు స్కూలులో నేర్వదగినదంతా నేర్చాడు. మరి చదవా 
లం'పే దూరాభారం పోవాలి. విజయనగర మంపే మాటలుకొదు. బోలెడు ఖర్చు. 

ఏం చెయ్యడం ? వెంకటరామదాసు సమస్యలకు కొడుకు చదువు సమస్య తోడై 

వచ్చింది, సంస్థానం దివాను పెను మెత్స జగన్నాథరాజు శరణాగత రక్షకుడో కాదో 

గాని ఆ ర్ల తాణపరాయణుడే |. సంస్తానం ఉద్యోగుల బిడల చదువు సంధ్యల 

సుర కైనా అర్ధిజన కల్చళాఖే. అగహారాన నూతిలో పుట్టి “చీపురుపల్లి మడుగున 

పరిగి పలు విజయనగరం తటాకాన పడింది కప్పపిల్ల. 

పల్లెటూళ్ళతో పదేభు మా(త్రమే సాగిన ఈ పరిచయం, అప్పారావు మన 
స్సును అవసానకాలంవరకూ ఏలింది. నగరజీవనపు నాగరికతకు ఆయన తెలుగు 
అక్షరలోకంలో లొలిచోటు కల్పించి పల్లెపట్లు ఆచారవ్యవహారాలనూ భల్లూకప్ప 
ట్లనూ నాటకాల కెక్కుంచి ఏడ్చించినా, ఆ 9 సరళజీవనాన్ని అచ్చ (పకృతినీ 'ఈసడిం 

చాడన ఏలేదు. వెలుగు నీడలు మెలిగి చెలిగే ఆకాశాన మబ్బు అంచులను ఉద్ది 

సింపజే సే రత్నకాంతులేనా, తూర్పుకొండకు గొడుగులే తే తాటిలోపులేనా, బుజాన 
కవాటికడవను వాటంగా పెట్ట చెట్లుచేమలుతోటి చెవులువిప్పి. విని సా క్కేంతటి తీయని 
పాటలు పాడుతూపోయో 'పాటిలాధరులేనా, ఇవన్నీ దాని దాఖలాలే. మనంవాళ 
య్యలూ, నాంచారమ్మలూ, శాస్తుళూ పంతుహ్హా, అచ్చమ్మలూ బుచ్చమ్మలూ, సరమ్ 
అమాయక త్వాలూ పరమ విశ్చంఖ ల ను ర్రేనలూ, గొంతెమ్మకోరికలూ దుఃభాలూ, 

ఇన్నీ గ్రామాల నుంచి అప్పారావు మనస్సుకెక్కి మళ్ళీ పు _సకాలకు దిగివచ్చాయి. 

వేదం 'పేంకటరాయకా స్త్ర కూడా విశాఖ మండలంలో బాల్యాన్ని గడిపి, తన దృష్టి 
పరిథిలోకివచ్చిన విలక్షణవ్యక్తులనూ విచిత్ర విషయాలనూ నాటకాలకెక్కించాడు. 

విశాఖపట్నంలోని సారా దుకాణాదారు బొడ్మిన్, ఓడల వ్యాపారంలో నష్టపోయి 
కాశీకి వెళ్ళిన ఘనపాండావాళ్లు, చోడవరం తాలూకా స్కూలుబం[టోతు పేరిగాడు_ 
వా సవజీవితం సాహిత్యానికందించిన వ్యక్షులే. పేరిగాడూ అసిరిగాడూ ఇలా అన్న 
a పై గా (గామ్యభేదాలన్నింటిని దాల్యమాదిగా కని పెడుతూ “పాకోచిత 

షికు సామా। గ్రని సెకరించుకొన్న శాస్త్రీగారికీ, “గామ్యి భేదాలను అతి మెళ 
క్ష ఆయాస్టితులకు తగినట్లుగా అన్నిపాతలకూ పెట్టి వాడుక భాషకు సాహిత్య 
గౌరవాన్ని కల్పించిన అప్పారావుకూ పోరికవుంది. శాస్త్రిగారిని అప్పారావు మెచ్చు 
కొన్న కారణాలలో ఇదీ ఒకటి. 9 
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రజయనగరాన్ని అప్పారావు తొలిసారి దర్శించేనాటికి ఆతనికేమో పదేళ్ళ 
వయస్సు; అప్పారావు ముఖాన్ని విజయనగరం తొలిసారిచూ సేనాటికి దానికి రమూ 
ర్మి నూటయాభై ఏళ్ళ వయస్సు. (పెదవిజయరాముడు పొట్నూరీసుండి తన రాజ 

ఛానిని మార్చుకుంటూ 1712 లో విజయనగరానికి శంరునాపస చేసినట్టు అడిదము 

రామారావు రాశాడు.) 

విజయ గగరంలో “జిల్లాస్కూలు' అంటూ ఒక ఆం పాఠశాలను విదయ 

రామగజపతి ఎన్నడనగానో స్తొపించాడు + “సిపాయి పిమోరి” సొగిస ఏగాచే 

ఆ మాధ్యమిక పాఠశాల ఏర్పడి ఏడేనిమచేళ్ళలో ఉన్నతి పాఠశాల కాగోలిగింది, 

కౌబట్ల మె టిక్యులేషను వరకు ఏ భోకాలేకుండా ఇక్క చే చదువుకోవచ్చు. విజయ 

రామ గజపతి బారుబుద్దిగల (పభుపు. చేద సంగత పాఠళొలటూడా నిర 

హించాడు. విశాఖపట్నం మొదలుకొని లండన్ పరము గల ఎన్నో బస్రీలలో 

నగరాలలో ఆయన పేరుమీద సత్కార్యాలు జరిగాయి. రాజ్యానికి వచ్చిన ఇరవై 

పళ్ళకు 1868 లో గోతకి కిన జమీందా రులందరును జూచి సరు సు సెటుల సన్ని 

విధములను తమ సమసానము ననుకూలముగ స్యవహారించు చున్నారు” అని 

మెచ్చుతూ వె వె సాయి లార్డ్ లారెన్సు (Lord Lawrence)  వబయ రామునికి 

“మహారాజా” బిరుదిచ్చాడు. తాను రాజ్యానికి రాకముందే సంస్తానం తన పాఠ 
భూముల సెన్నటినో జారి విడుచుకొన్నా, పేష్కుపష్ ఇబ్బిడి అయినా, అప్పులతో 

తన హయాము మొదలై నా, జగన్నాథరాజు దక్షత మూలంగా రాబడిని ఎన్నోలెట్లు 

ఎక్కువ చేసుకొని దానధర్మాలు జరపగలిగాడు. కీ ర్తికీ పెంపు కలిగింది. ముడుంబై 
నరసింహాచార్యస్వామి, మండ కామేశ్యరశా స్రీ, శ్రీపాద Me ప్రభృతి 

ననన eee en wits we 

౪ విజయ రామ గజపతి స్థావించిన మరొక పాఠళాల ఆంధ చేళంలో లొట్లతొలి సాక్షర 
పాఠశాల, స్థాపనకాలం 1869. ఆ సందర్భంలో లింగం లక్ష్మా ణీ పంతులు చేసిన 'ఉపన్యా సొన్ని 
బట్టి, కాశీలో తప్ప తక్కిన ఏ భారత భూభాగంలోనూ ఇలాంటిది అప్పటికి లేదని, ఇలాంటి 
సంస్థల ద్యారా ట్ర పునర్వివాహం లాంటి సంస్కరణలకు గూడా దేశీయులు పూనుకోగ అరని 

కామాఃస్తూ ఉండినట్లు తెలుస్తుంది. (నూట ఇరవై ఏళ్ళ వీరేశలింగం (వ్యా) : డాక్తర్ 
ఏ, రమాపతిరావు, భారతి _ ఏపిల్, 1000) 
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వదత వులు ఆశితులు ; (పసిద్ద వె యాకరణులు “పేరి వేంక పేళ్వర శాస్త్రీ, 

భాగవతుల హరిశాస్తి ఆస్తానికులు. జగన్నాథ విలాసినీ సభకూ దివాన్ గారికీ గల 
బాంధవ్య మేమిటో తెలియదు గాని అది సంస్కృత నాటకాలను (పయోగి స్తూ 

ఉండేది. పండితులు, భాషను మథిస్తూ వ్యాకృతిని వివరించి వ్యావహారిక భాషా 

వాదానికి పాతిపదికను సమహర్చారణ డా. బ్యురా శేషగిరిరావు భోగట్టా. ఇలా 
విరబూయ సాగిన విద్యా పుష్పంవంటి విజయ నగరాన చదవరావడం ఎవరికైనా 

మహద్భాగ్యమె. దానికి (పాచీనకాలపు ఎతెన్లుతోనే పోలిక. అది కష ot 

161125 అయితే ఇది 501001 of Telugus. గురజాడ అప్పారావు (పారంభ 

విద్య గురించి విశ్వసనీయమైన సమాచారం ఆ'పేలేదు. 1882 లో ఇరవయ్యేళ్ళ 

(పాయాన మెటిక్యులేషను పరీక్షలో కృతార్డుచెనట్లు కి శే. సూర్యారావు నిర్త 

యించి వదిలాడు. తన కంటే ఏడాది చిన్నవాదెన గిడుగు వారబ్బాయి 1877 

నుంచి. 1880 పరకు తనతో కలిసి చదివి 1880 లోనే మెట్రిక్యులేషన్ 
ల నెగ్గాడుక దా, అప్పారావు మరిరెండేళ్లు వెనుక బడడం ఎందు వేక ? అదే 

అంతుచిక్కని విషయం, 

(వాథమీ* మాధ్యమిక దశల్లో అప్పారావు విద్యార్ధి జీవితం గురించి 

మాచారం లేవని ఎవరికీ వగవ బనిలేదు ; ఆయనకు ముందు వెనుకగా 

శలు దాటివచ్చిన సమకాలిక ఆం(ధ (_ఫముఖుల టీఏిత చరితలు కావలసి 

Mw ఇ 

చాలినంత (౪ 

ల 

నంత సమాచారాన్ని ఇసొాయి . ముఖ్యంగా టంగుటూరి (పకాశం, కొండ వెంక 
టొ 

టప్పయ్యి, చిలకమ రి ఐత్మీనరసి ౦హం, రాయసం వేంకట శివుడుగార్త వి. 
_ 

ee తన పదకొండవ ఏఏ సర్కారు బడి మొదటి తరగతిలో చేరాడు. 

అంత తిం ఐదేష్న వీధిబడిలోనూ, గ్రాంటు స్కూలు లోనూ అప్పారావులాగే 

చడివి నచ్చాడు. అప్పటి మూడవకరగతీ ఇప్పటి ఫస్తుపారమూ ఒకే లాంటివి, 

ఈ తరగతిలో .లెరిలి కాసు యున్ ఇంగ్లీషు పాఠ్యపు సకం. వీసీలో 

సగం మూడపరగలికి, తతిమ్మాసగం పె తరగతికి బోధించే వాళ్ళు. ఇం గీషు 

రణం౦ 

ag) 

వ్యార కూడా ఉండేది. తెర [రం సరివరు మిడిల్ వ్ స్కూలు కే లెక్కలు చాలా 

పుం దెదని (పకాశం రాశాడు. ఇంగ్లీషు “ప్రార్రీస్' లెక్కల్లాగా “వెరసులు" వేయ 

వలసి వచే+దని వెంకటప౫ఃయ హాస పభుత విదాకశాఖ వాశ్సే పుసకొలను వలస పలి దుం౦ందిబ్బుయ్యు ప బ్రా త ౪ ట్ 

అచ్చు వేయి యిస్తూ న. షత OD అనేది ఇలాంటిదే. ఇాశ్చవ్రుర 
rd 

* జ « Wag మక్ వావ్ 

wu" a) ey i Cen WOW? Aen WOE i పేఠనీయాలుగా ఉందె. 
టం! 

(| 
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# క శ న ois mn A ఆశ న్ & | ॥ వన త్, న గవతరగఠి తర్వాత, సర్కామబడి అయితే ఫీరు. ఒప్బరాఫోలు ' 
web 

రాసులు, మామూలు బడిలో లోనర్। రు, అప్బుఠరావోలు, ఐవవతరగన సు మ. 

లేషను ఉండేవని ee అంటాడు, అస్పర్ భీ ఫోరు చిసం డిం న్యూ హెరీక్ష 
pans) 

ఉండేదట. అలాగే లోవర్ పోరు కర్యాతగూదా LO వరము WOW Nr Ee 
mall స్ pe ఓ Ll 

అన్నిచోట జలెద బకేవాళ్ళ. ఇంక రట సనికరయున నమాదాళం చిఇరము రి 
A ” a భి ను శి ళో ws ఇ ఈల షా * 8 ri 4h EY wf, sa MELD య. ఇస్తుంది; తోటల భో ములో చ రనా. టికి ఆయసఏద్నాయి?! నాతి, 

అప్పటిదాకా దే 101 ర్రిత as గణితం తెలు లోనే నేద్బతూ వళి ఉంద్ 
(టి 

వీ Conn 
య నుంచి తెలుగు వాచకాలు సునహా అన్ని సమ ఇంగ్లీషుస నప్పు 

వాళ్లు, లోవర్ఫోరులో గ్లాస్పు పుస కం, మాన్యూర్ గొమరు, సంసా దేశ 
ఇంగ్లాండు దేశ చరిత్రలు, అసియాఖండ వ్ లటూ సఖి భూగోళాం, యూ కి క్ 

శేఖాగణికంలో ప దహోరు * ే  పో లి షను” తంట. తెలు ఏలో థొనిచలఆ"ని నలో 

పాఖ్యానం గ అప్పగించాల్సి య అస్పటిసై VOW ఎంతో వాన 

రాసిన 'మేడీజీ (Made బ్బ) పుస్తకాలు వ్యా పలో తింతటి తం 
పారంభంలోనే ఈ విషయం (పన క్రీ ్ర్క్ర వచ్చింది విరటొడా. 

లోవరుఫోరు తరగతికి “కంెసరిదీవ్ ఎగ్గామి a! "ఎటిందీ (181 లోనే 
కౌబటి ఈ బెడద అప్పారావుకు సూత్రం తప్పింస. అన్నల ఫోరు ) See 
మిడిల్ స స్కూలు పరీక్ష ఇవ్వాలి. నెలకు ఒర్కారూహాయ దిదిజీతి * ముం, Sr టట 
మూడు, డిసెంబరు మొదటివారంలో పరీక్ష అయ్యాక ఏద్యాసంసళ పంల re 

మూడురోజులపాటు జరిగే చక పరక ఫలితాలు రెందు ముండు ల ma 

తెలిసేవికొవు,. అవి మూడు చేణులుగా సందేడిః “ఆ పరీక్ష షొదివి చప గతిలో 
కృతార్లులెన వారికి గవర్న మెంటు కొలు దురో నేది న నుదో గె మీయనచ్చున. "యు, 
రెండి "తరగతిలో కృతార్లులెన వారికి బోరులో నుద్యోగ్మీయ వచ్యునసయు, 
మూడవ తరగతిలో కృతారులెసే వారిని పెతరగశిలో చరవచ్చుగనియు పదింధస 
లుండెను. ఈ మూడు రకములుగక పెత్రగోగతిలో చేయుటకు తగస దారి 
(Fit for promotion) యింకొక రకముగూడ నుండెడిది, ఈపరీత 1478 మొదలు 
కొని 1890 వరకు నుండెడిది. 1891వ సంవత్సవమునుండి దానిపానమందు లోవబ 
సెకండరీ పరీక్ష నెలకొల్బ బడినది” 10 " 

ws fe 

ఇక ఐదవ తరగతి, మెటిక్యులేషను తరగతికి కింది మెటు అయినా ఆ 
పరీక్షకు ఇప్పటినుంచి శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్లు. మెటటికు గ్రలేషను క్రాసులో 3B 6 రూపాయలు 

Laan iia 

* కన్యాశుల్కంలో వెంక పేళం కిన్వుస్ శెలవుల తర్వాత అ(గహారం వెళ్ళిపోయింది 
ఇందుచేతనేనని కేతవరప్ప రామకోటిశాశ్ర్రీ వంటి విమర్శకులు గమని స్తే బాగుండేది. 



ళా 

జీతం చెవించవణసి వళ్చది.* ఆాపరక నెంటళు: 15 నంటు అహో వ్యు 
జ్ 

జరిగేది. ఇంగిపులోనూ తెలుగులోనూ “*పాసువ మార్కు. శకి గణే 
భా 

la డే 

% సంబంధించిన మూడు విషయాలలోనూ కలిపీ, అలాగే చరిత భూగోళాలక క్ర 

నాలవ భాగం మార్కు_.లున న వాను అంతేకాదు. మొతం మారు; 

క్రసీసం మూడో వంతురావాలి, 

ఎ ( 

, గా 

మె[టిక్యుటేషశు పరీత్తలళొ తప్ప UE న ఏ-పరీక్షలోనూ తప్పని చి వమ 3 

లమ్మనరన సింహూం ఇరవ నయ్యెళ్ళ (పాయానగాని ఆపరీక్తలో కడ డేరలేదు. న 

చదు. టన కల పచ్చేసరికి దాదాపు అంత (పాయమూ వచ్చిడంటుందని 

సమాధాన పెటుకోవాలి. పీ రేశలింగంకూడా అంతే. 
యం 

విజయనగరంలో అప్పారావు తొలిరోజుల గురించి కథాపొయంగానె నా 

కొత సమాచారం అందుతువ్నది. పెనుమత్స జగన్నాథరాజు పుణ మా అని, బడి 

బీతాలు కమైపని తనకు లేకపోయింది. బందుగులెవరో ఇంకవండి 

ళ్ 

ప 

ఆంత లీ తన సం నతాననాతన ర్తి wer 'సెచదువులకు రావడంతొ ఒంట 

రెచనం ఇ 5 నం పడిలీంది. ఇతర స్నేహితుల పర్లు క్ కొన్న ప. (బహ్మాజీరావుగా. 

లి 
ఖ్ ౬ 

జా 

(గ తవల బయల్పడాయి. Il aE నత ఎంకటకృషరావు మందిబలశాలి 
—0 గొ ae) 

భల్లూక ప్పట్లు మనిషి. తన జహా దారుఢ్యమూ అప్పారావు బుద్ది సూత్ష్మత నమూ బడ 

గలిసినట్రయితే ముతో తఈొంను గలుచుకు రావచ్చని పగలు 'సలిశేవా EO: BENG 

సాంబయ్య టొవ్బిలివాట తెగి గ దేవాడు, మెదిస్ట్లు క ప ర్యులు శ్రదగా 
బ్య 

చదుపుకొంటూ చస మపుఎటిను 50) బుద్దిమంతుడనిపించుకొన్ని MED: 

షు భీ har Mm డా జబ్ ఇని ఖే అప్పారావుకు ఎళ్ళందరూ కలిసి ఎంతో. గిడుగు రామమూ రి నామదేయు 
టా 

sn గడుగ్గాయి ఒక్కడూ అంత. పర్వతాల పేటలో పుట్టి పెరిగాడు. తండి 
మి 

ప్ర రాజు uss సంసానంలో సముద్దారు, అం రివెనూ క ఇనప్పెకరు 
టా 

a ఇ గ mh ఇల్ల 1 « రై an అర ఉట aa ఎ?” ఉద్యోగం గేనూచేనూ ఉచ్చదశలో గ క ఆప్పటికి రామమూ రికి సద్వాలు 
న్ నా టం య 

గేం అంతకు ముందునుంచి అప్పారావుళోట దో సీ ఉండేది, తండి చోడవరంతో 

చనిపోయారనే  కబురుతెలీసినప్పుడు, కంటి! 

చే రామమూ రికి నిజ మెన ఉరట. 124 కొతగా వచ్చి 
అణాల 

కత్రి 

రామమూ రికి పొడిమాటలతో ఓదార్చు చెప్పక, తానూ ఏడవసాగాడు అప్పారావు. 

అ న 

* 1802 వ సంవత్సరపు మెటిష్యలేషను తెలుగు పొయ(టీ పృసకమొకటి నాకు 
లభించింది. అందులో భర్తృహరి నీఠిళతకం, హరిళ్చం( దోపాథ్యానం, ఉనాయి 



g4 మహోదయ 

బడి చదువు రెండేళ్ళపాటు ఆగిపోయినా 1877 సుచి మూదేణ్భ అప్పారావురో 

కలిసి బడిలో చదుపుకొనే అవకాశం మళ్ళీ రామమూ రీ కలిగింది. రామమూ రికి 

ఆనాటికి ఇంకొ చాదనా ౬ ౦దేఏ. ఒకరోజున మీగతి పిల్ల ఆరెభాటు. రామమూ రి 

కూడా మరో అబ్బాయికి బాగా దూరంగా బరిగి అతని 7nd కూడా సోకి కుండా 

మెలగడం చూశాడు అప్పారావు. ఆ అన్నాయి “మెలోట. ఎ వలో ఎక్కుతో స్ో 

అయితే దానిలో ఏ సంబంధమూ నిజంగా లేని మరొకోడు “ముల” సెసితొదా ? 

దేహానికి మెలేమిటి ? ఈ (ప్రశ్నలు గుప్పించి రామమూ రి మనస్సు మార్చాడు. 

అజ? జి లాలి 

అగ్నికి వాయువు తోడై నట్లుగా గిడుగు రామమూ శ్రి ద్వితియ అల్లరికి 
పెటింది పేరయ్యాడు బడిలోనూ ee అవ్వూరావు. పంతుళ్ళను ఏద్సింబని 

కరాడు గొప్పవాడు కాదేమో నన్నటుగా పెన్సిలు తోటి పంతుళ్ళు వ్యంగిచి తాలు 

కలం తోటి తమాషా పాటలూ  వెలుపరించాడు. చె తం దెబ్బలతోటి కూడా, 

పోయిన బుది మరలి వచ్చింది కౌదని ౬౯ టల TILDE తానే 

రాసుకొన్నాడు. 

.. ఒక రోజున ఏం జరిగిందో ఏమో పంతులుగారు ఈ ,ఇవ్రరనీ దాగా 

కోన్నడి జాట్లుముడిచేస బెంచీకి అటొకర్నీ ఇటొకర్నీగా కూచోబెట్టారు. ఆయ 

నకు పక నసొళందాకా నస్యం ఘాటు జంటందే మరో పని నదీ జొచగిదు. 

ఒక పట్లు ముక్కుపొడుం కోసమని గది దాటి వెళ్ళాడో లేదో, ఈ తుంటరి 
జంట బతి విప్పించుకొని బయటికి ఉడాయించారు. “నలి నాటకంలో 

వేషాలు కట్టి మెప్పుకోగూడిన చప్పట్లు కొట్టించు కొన్నవాశ్ళేమరి | పరీక్షల్లో 

సువ్వూ నేనా అంటూ పోటీబడి మార్కులు అచ్చుకొ న బమాబటీ లున్నూ 

వీశ్ళే. “జి. ఏ.” అనే పొడి ఇంగ్లీషు అక్షరాలు ఉనియసొమాన్యాలు కొపడం, 
తరవాత చాలా ఏళ్ళకు “ గామ్యవాది" అనే ఆక్షేపణలకు వీలు కల్పించినా, 
అ తొలి దినాళ్ళలో తెలివితేటల కెంతో అర్హరిచేషలకంత గా మారు బర్హయ్యాయి, 

కొలం క తి అయి వాళ్ళ 'స్నేహానుబంధాన్ని తెంచాక కూడా సాహాత్యు 

చర్మితలో జంటగా నే వాళ్లు కలిసి జీవిస్తున్నారు_కృష్ణారునులకు తాజా నకలు.... 

య మేరేయిటి ? కథలో వెంకయ్య పా(తకు గొడవ ర్తి పాపయ్య, 
రామమూ ర్తి పాత్రకు గిడుగు వాళ్ళబ్బాయి పనికివచ్చినట్లు వసంతరావు (బహ్మాజీ 
రావుగారి “భోగట్టా. కథతోకూడా రామమూ ర్తి “భత పెం 3”, గ్ర నుల [| (ల ర్చ గ 
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OTP ED, ము బురి/తయు అతనికి కొట్టినపిండి. ఇక ఆ వెంకయ్య 

పచ్చి నిరీశ్యర వాది ; గురువుగారి మాటల్లో “ఒట్టి కిరసాను.” 

..రామమూ ర్రిని వీలుదొ రికినప్పుడెల్తా వెరివెంగళాయనుజేసి ఆనం 

దించడం -. నిత్యకృత్యమై ఒకరోజున చెరువు మెట్టలదాకా షికారు వెళ్ళి 

అప్పారావొక పందెం వేశాడు. మెఘమల్తర రాగ మాలాపించి వాన కురిపినాట్స + 

ఆది వర్షాకాలం. మబ్బులు కూడుతూ ఏడుతూ వున్నాయి. గొంతు సవరించిన 

అప్పారావుకే ఆశ్చర్యం కలిగేటుగా చినుకులు పడజొచ్చాయి. ఇకనేం? 

తాను తాన్ సేన్ అమిపోయాడు. "మరో రోజునమాతం మంతం పారలేదు. 

మబ్బులు తనమాట వినలేదు. ఆయినా రామమూ రికి రోకరా ఇవ్వాలి. ఎల్లా? 

ఎవడోగాని తనకంటె చాలా చాలా గొప్ప క బిగ్గరగా గొంతెతి మెఘ 

రంజని ఆలాపిసున్నాడెక్కడో ; ఆంచేతనేనుమీ మబ్బులు ఇటుగాక అటుగా 

మందకట్లుకొని పోతున్నాయి ! సబబే అనిపించింది రామమూ రికిది. ఓటమి 

తోనూ అప్పారావుడే పె పె చేయి. తెలిపవ ల ఓటమికూడా నతో కనిపించేట్టు 

చమత్కరించ సప . 

పిల్లకాయ _ అంచేపిందె _ గా ఉన్నప్పుడే అప్పారావు హాస్యానిక మారు 

బరయ్యాడన్న మాట. ఇదేలేకుంెటే చిన్నతనంలోనే (పపంచమంపే కక్షపెంచుకొని 

స్విస్ (Swift) © తయార ఉండేవాడు. అలాగాక బిర్షిస్ (Burns) లా పరిణ 

మించి సరసమైన హాస్యాన్ని ద్వితీయ (పకృకిలా మార్చుకొన్నాడు. తాను పెద 

(దాహ్మణ పిల్లవాడు. తనలాంటి పిల్లల బాధలు స్వానుభవ పూర్వకంగా మనస్సు 

న sos బిడ్డల బుడ్రదర్గాలు, కండకొవరపు పనులు అవతలివారి నెలా 

నొవ్వి కాయో తెలుసుకున్నాడు. కలిగిన “మనః ౩ళం” పిల్లలను చివరకు పట్టి 

పడిస్తుంగి. థ్ కోటిపిల్లలకువలే తామూ ఉన్నత స్తితి సొందేపరకు, పిల్లల మనః శ్లేశం 

దుకాటోలు 1 12 B 

పసితనం వదులుతున్నడి. తనకెంత ఉల్లాసాన్ని ఆనందాన్నీ ఇచ్చిపోతున్న 

దది ! అదినిజమేగాని, పుప్వులోచేరిన పురుగె లేమి మనస్సునెంళో కపష్ప్షపెట్టి 

తీపిని చేదుగా మార్చింది. ఆ వెనకటి రోజులు గుర్తువ సె, ఆ దినాళ్ళగురించి 

సంతోషం బదులు సంతాపం మిగిలేలాగుంది. అవి తిరిగివ స్తే బాగుణ నికూడా అన 

బంచడంలతేదు. “ఎప్పుడూ ఏదో ఒకడిగులు : డబ్బులేక పోవడంవల్ల ఎన్నెన్ని 

చిక్కులు. ఆ దురినాలు వెళ్ళిపోయాయి, వెళ్ళిపోయాయి ! పూ రిగా మబుమాయ 
టు జనని 
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మైనాయి : అమ్మయ్య ! ఎట్ట విపత్తు 1” 13 అవి వెళ్ళిన ముస్పయ్యేళ్ళకు గూదా, 

ఆ తొలి యవ్యనపు తు. కులు గా మనస్సును గారినూ ఉంది పట్లు, తాను 

సంపావనాపరు డయ్యేంతవరకూ కష్టాల నేవి కడ తరనట్లు తెలుస్తుంది. ఈ అనుఖివం 

కూడా ఒకందుకు మంచిదే తుం. స్వతం|త శీవితంపట్ల గురిఏర్పరచి౧ది. “ముని 

షికి చీకూ చింతా లేనపుడే సుఖము. ఎవరికివారు స్యతం(ఉ ముగా బీవించుది ఆవ 

సరము.” పేనలపట సొనుభూక£ని పెంపొందించి, “పరుల కలిమికి ఫెర్షి” ఏసు 

వడం గాకుండా పేదరికాన్నే పెద్దమ్మ వారిలా ద్వేషింస నేర్చింది, “డబ్బు లేక పోరే 

అన్నీ యిబ్బందులే. దార్మిద్యం మనిషిని కృంగదీసుంది. ఆది పటింబని మారం 
wi 

ఉ౦ండదు.... దార్మిద్యం ఎంట హేయమైనదో ఆ రోజులలో సేసు [(గటాంవాను” గ్ 

ఈ రోజుల్లోనే అప్పారావు కోకిలపై కిన్నువేశాదు. తెబుగుకంపె 

ఇంగ్లీషే ఎక్కువగా అలపడిందికాటోలు, మె[టిర్యులే షను చిదుపుతుందగా 

'కక్కూ.” (040100) అని ఇంగ్లీషు పద్యంలాంటివొకటి రాళాదు. కఏతాశాఖ నారో 
హించి మధురంగా మధురాతగ ce బునర్చే వాల్మీకి కోకీలవ ఆధునిక (పతిగా 

'గురజాద వాల్మీకి అనిపించు కొనేందుకు మ్మాతమే సనికిగాలేదది. ఉతర 
సర్కార స్కూళ్ళ ఇనస్పెకరుగా ఉండిన మనో (Murra) దొ ర ర 

చూచి మచ్చాడు, చిలకమర్రి లక్ష్మీనరసింహం డజీదితోంలోతూడా కనిపించే 
ఈ దొర, తెలుగు కపులిద3క చిన్నతనంతో (పోత్సాహ మిచ్చిస్యదుకె నా స్మర 

(యు bho 

ణీయుడు, అప్పారావుకు అయాచితంగా వచ్చిన యోగ్యతా న దివి, 

తరట్ పోతున్న గుర్రం దొడు తీయాలంటే, కమ్చీదెబ్బకాదు రొపలసి:ది, 

హుషారు గొల్పుతూ పులకలు రేపే రౌతు బేతితాకిడీ. దీనితో అప్పొరావు 

బవిత౦ స్పష్టంగా ఒక కుని మళ్లి ది, మెటిక్యులే షను సరీశ్షలో (పథమశేబి 

మార్కులు రావడం ఈ మార్చును సిరపం చింది. ఆయన మనస్సులో శకి 

కళ్లు నులుముకొని మేలో సాగింది. 

శాం 
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ఆీనంద గబపతి మహారాజా కావడమూ విజయనగరంలో రెండే ఉంటున్న 

కాలేక (పథమ సేణి హోదా రా-డమూ 1878లోజరిగాయి. విద్యా[పణాశికలోనే 

ఈ కొలానకు మార్చొకటి వచ్చి పడింది. మెటిక్యు లేషనుకూ సట్టపరీక్ష 

(బీ. ఎఎ చా మధ్య 'ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఆర్ట్స్” (యఫ్. ఏ.) వచ్చి దూరింది. 
“లిబరల్” విద్యు సరున చ త, తర తత్వళాస్తాలు సాహత్య్యం వగె రాలకు 

(పొముఖ్యం బేహారి ఆధునిక భారతీయ భాషలు మరుగున పడిపోనడమే గాక 

శాప వం పరిజ్ఞానం గగనమె అయింది. బోధనా భాషగా ఇంగ్లీ మవచ్చి తిష 

వేసింది. ' ఇండియన్ ఎడు కే షన్ కమీషన్” వారినిపెదిక తోని వాక్య మొకటిచాలు: 
=! 
BO SII OSV EP సవాన్ని బయట వేసుంది : 

తానే అణాల 

The college of to-day aims at giving an education that shall 
fit its recipients to take an honourable share in the administ- 
ration of the Country, or to enter with good hope of success to 
various 1106221 professions now expanding in vigorous growth. 15 

ల వాం la ఖా నప వ్స్లి ఇడ 1 త 4 జ ల్ జ్. య రా గుంవాడ అవ్బాకాపు తదం సర్చిన ఉన్నత ఏద్యకు, ఉది గిగయో పవృ 

తప్పిల సరమారం మరొకటిలేదు... విద్య నట్ట జీవనసాధనం, ఉదరపోషణ మి 
దాని ఏక క (పమోబనం. అయితే, ఈ 'లిబరల్” విద్య రెండంచుల క తిగా పనికి 
వచ్చిందని తోగడనే చెప్పడమెనది. ర 

ర in Or కాసులబో అస్పారావు చదువుగురించి చాలినంత 

సమాచారం చేతికందడంలేదు. తత్వశాస్త్రం (గీక్, రోమన్ చర్మితలు, అభిమాన 

విషయం '? (0.100841) సంస్కృతం = కృవిగాక నీర్చంధ పఠనీయంగా ఇంగ్నీమ 

అభ్యసించాడు, తర్వాత రోజుల్లొ (గీక్, రోమన్ చర్మితలను పోలుస్తూ పు క్ సక మొకటి 

రాదామని సంకల్పించుకున్నటు. ఆయన డె రీలు చెబుతున్నాయి. oe 

చెడిన విద్యార్థి కెలాం "ఎలాంటి భావాలు కలిగేవో రాయనం వెంకటశివుడుగారి 

గంతు బోర్చిత. తెలియజేస్తుంది. (పొచీన (గ్రీస్లో స్వేచ్చాజ్యోతిగా పకిఢవిల్తి న 
ఎచెన్స్సబ్ల అభిమాన మొకవంక; సంపన్నవర్షపు రాజ్యాధికారానికి (01122౯0%)/) 

పెబనికోటగా ననన న్పారావబ్లి ఆ(గహమింకొక వంక; అంతతో ఆగక (బిటిష్ 
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చరిత్రలో రాజాధికారనిరంకుళత్వానికి ఎదురొడ్డి పార్ల మెంటు బరిపిన పోరాటంగురించి 
అభినివేశం; ఇంకొ ముందుకు ఇటీవల కాలానికి వచ్చి గ్లాద్ స్టన్ _ డిసలీల స్పరలో 
ఒకరిని వెనుకేసుకుంటూ ఇంకొకరిని ఈడించే వై ఖరి -- మెట్టు మెట్టుగా యువరు 
డైన విద్యార్షిలో కలిగే భావపరంపర ఇల్తాంటిది. 

మెటిక్యులేషను తర్వాత, గిడుగు రామమూ రి బడిచదువు చాలించుకొని 
అంటే 

విశాఖపట్నం బిలా కలెకరాఫీసులో నౌకరీరాన సంపాదించుకోవోయాపు. ఆప 
oa) 9 ౧ wernt) 

మి(తులులేని లోటును పు సకాలు పూడ్చాయి. విజయనగరంలో గంట సంథం పది 
wl 

5 wa) 

తూకంతూచ్రి అమ్మి వేసే “వనికిరారి” కొగితాలలో నెదికితీ మంచి మంచి షస 
wrk కాలే తక్కువధరకు దొరికేవి. అలా తన పాలబడిని పెన్నిధి ,! = యి 

॥ i 

ERs ఆం గీకృతి మెన COLON తర్వాత సొర క్యానికీ సూరెదసనానీ కీ ఓసుదిగి ౧౧ Ma గహ వ. 
గూడా పేరుబడిన వు సకం ఇదొక్క పే. దాన్ని మనస్సుంచి చరివిస వాగెపము వాడా 

అలాల 

సులుపుగా ద్రాని పటునుంచి తప్పుకోలేడు. Joe భాష వాసనలు వటంగా 

అంటుకొని ఉన్నప్పటికీ, నుడికారప్పు మెళకుపలన్నీ వాక్ వ్యవహారంగుంది సరో 

మించిన వే. బన్యన్ (Bunyan) (పభోవం ఆశ్చాతంగానై నా అప్పారాస్తు రిసితా 
త్యపి (పసరించి ఉంటుందిగాని, అది ఆయని జీవితావసాన దశలోనే డాహా 
రి౦ంది, 

గా 

టుర్ పు స్తకౌలు, ఆలోచనలు _ ఒకటి మారి"స ఒకటి ఆ మనకు వ్యసన (పాయ 
మయ్యాయి. “భావించటం నా ముచ్చట. ఆలోచనలు నా బలం. ఏదో ఒల దానినీ 
దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎడతెరిపి లేకుండా, ఆ రోజులలో సరదా ఇ ఊదాంచడాటే.... 
మధురన్యపాలతో కొన్నాళ్ళ కొన్నేళ్ళు గడిచిపోయాయి,” 16 

అప్పారావు యఫ్. ఏ. కి వచ్చేనాటికే చదుపు కొంతకాలం అంటునడిం 
దెమో అనుకోవలసీ వస్తున్నది. మ్మెటిక్యులేషన్ పరీక్ష పథమ టిలో నెగ్గిన 
వారికి ఉచిత విద్యార్థి వేతనం ఇచ్చేవారు. అది అప్పారాపుకు పెన్నిధి అయి 
ఉంటుంది. పైగా తండి వెంకటరామదాను ఏదో ఇంత సంపాదించగలుగు 
తున్నాడిప్పుడు. జలం(తా ఎ ప్రైటు అమీను, శృంగవరపుకోట సర్కిలు సూసరు 
వై జరు స్ట్ వెమెటెక్కుతూ పోతున్నాడు మహారాజావారి ఆదర ఏశ్వానాలకు 
పాతుడయ్యాడటకూడా ; బుడారిసింగు జమీందారు విజయనగర మహారాణాను 
పదివేల రూపాయల రుణంకోనం అర్జించినస్పుడు ఆ జమీందారు సంగతి సందర్భా 
లన్నీ విచారించి అప్పు ఇవ్వవచ్చునో కూడదో నివేదించవలసిందని వెంకట 



అరుణోదయ ౦ 89 

రామదాసును నియోగించాడు మహారాజా. అయినా ఆయన సంపాదన దొటాబొటి 

గానే సరిపోతున్నది. 

లా అస న 9 o జ క 
ఉన్నత ద్యాభ్యాస కాలంలో, అద్భషం (పిన్సిపాలు సి, చందశేఖరళాన్త్రి 

రూపు ధరించి అప్పారావును అన్నుగహించింది. రాయవెలూరులో పుటి విజయనగర 
a) 9 

మహారాజా కళాశాలకు మొదటి నుంచి (పిన్సిపాలుగా ఉంటూ వచ్చిన ఈ తమి 

కుడు, విద్యారులకు గురువే గాక సొనికంగా పితృసానాన్ని కూడా అకమించాడు. 
యు య ఫ్ర 

అప్పారాపు [వాసిన ఇంగీషు పద్యమేగాక మెటిక్క్యులేషన్ పరీక్షా ఫలితం కూడా 
గా ఖ్ 

క్ 9% దాషికిరాక్ తప వా ow నా చందశేఖ ళౌత్రు దృష్షికిరాకి తప్పలేదు. కురివాడు చూ పిడుగులాగున్నాడు _ 

అయినా వట్టి బడుగు (బాహ్మడు. అవశ్యం ఆతనికి అ.డదండల నివ్వాలి. చంద 

శేఖరశాశ్రీ గారి తలికి అప్పారావు కడగొటుబిడ కాగలిగాడు అదిసుతా, పిన్సి 
శ ag) యు ళ్ స , 

పాలు ఇంటిలోనే అప్పొరావు వివాణా వేశాడు. వడించేవాశు మనవాదె అయినప్పటి 
టి 

సామెతగా, చందశేఖరళాన్త్ర సపెటసాగిన విద్యల విందుభోజనాలను కూడా 
జి 

పూ రిగా ఆరగించి అరిగించుకోగలిగాడు అప్పారావు. ఒక్క అప్పారాసవ్పనే కాదు, 

అలాంటి. పేద  పిల్లలనెందరినో చేరదీసి చలిచేందలాంటి ఇంటిలో నిత్య 

సంతర్పణ జేసిన గొప్పవ్య కి కి చందశేఖరళొశ్తి. 

..ఓకరోజు ఉదయం అన్నం దగర్శ్వుంచి లేచి ఉన్నవాడు 

కాలేజికి పరుగుదీయాల్సి వచ్చిందట అప్పారావు. గంట ఇంత్రపని చేసింది* 

కాసురూములోకి కటబుపంచెతో మట్టుకే వచ్చిన ఆ శల్యమూ రిని చూచి (పిన్సి 

పాలుకు కలిగింది కోపం కాదు, వాలీ; వెంటనే తన ఊ తరీయంతీసి అప్పా 

రావు చేతికిస్తూ, ఏప్పి కపష్పుకొమ్మన్నాడట 'సి. షా - 

యఫ్. ఏ. లోనూ బి, ఏ, లోనూ పతి ఏడాది చివర పరీక్ష ఉండెది; 

oe “పమోటు" చెయ్యకుండా, మెరికలనే ఏరి పంపేందుకు వడబోత, యఫ్.ఏ. 

. రెండవ నంవత్సరాంతంలో జరగదు" సెలక్షన్ ఎగ్జామినేషన్" ; ఇందులో 

కన వాళ్ళకే యూనివర్శిటీ పరీక్షలకు వచేశార్తతం చర్మిత విద్యార్తులకు 

ష్ట్ర! (Bury) గిబ్బన్ (Gibbon) మోమ్చెన్ (Momsen) ల ఉద్గంం థా లుందేవి. 

చరి[త తోబాటు ఇంగ్లీషు భాషకూడా, మెదుగడు పడేది. ఈ రోజులతో పోల్చుకుంళే, 

ఆ తరం విద్యార్దులు చదవవలసి వచ్చిన ఏషయాలు రాశిలో క్రొద్దిపే అయినా, 

చదివింది వబ్బంగా నే గాక కంఠో పాఠమమ్యేుంక బండగా చదివేవాళ్ళనిపిసుంది. 
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రొడ్డకొట్టుడు” చదువులని అప్పారావు వర్ణించింది వీటినే అనుకోవాలి. ఇక 
ఇం గ్లీషుకువ సే షేక్స్పియరు నాటకాలు, మిలన్ కాన్యాలు సర్వసాధారణ పళనీ గా ఏ అ 
యాలు, “టెన్నిసన్ వర్స్స్వర్స్, క ల85 (Coleridge) వగె రాల కౌవ్యాలుకూడా, 
తక్వశాస్ర విభాగంలో లాజిక్, ఎథిక్స్, ఫిలానఫీ లుండేఏ. అన్నీ ఇనప గుగిశ్చే. 
పరీక్షకు పోవడమనే దెంశ మామూలో, పరీక్ష పోవడం అఎతే. నెగ్గడమం'ే, 
పట్టపగ్గాలుండని సంతోషాన్ని పొందడమే. అప్పారావు వరసగా చెగ్గిందీ చేందీ 

తెలీదుగాని వారి కుమారుడొక వ్యాసంలో రాసింది నిజమైత, వీ. ఏ. ఇంగ్లీమ 
పుస్తకొలు రెండు తనకు సరిపడనందు నేత యథా సమయాన సరీక్షరు పోకుండా, 
ఒక సంవత్సర కాలం వాయిదా వేసుకొన్నాడని నమ్మాలి. అవ విధంగా యట. ఏ, 
పరీక్ష తర్వాత బి. ఏ.కి పోకుండా మరొక అంతరాయం పచ్చింస్, పరీషలం పే 

తనకు “సరమ అఫహ్యిమంటూ ఒక లేఖలో దాదాపు ఇరఐ ఏళ్ళ తర్వాత ఇలా 
రాశాడు : “....పరీక్షలంసే లేనిపోని బెడద, చికాకు, (పాణాంఠతకం. ఇ ఏంత 

బాధాకరమైనవం'పే సరీక్షలు ప్యాసయ్యామని చెవిని పతీ పడగానే తమి నె త్రీరెకిః 
బరువు దింపుకున్నట్లు యువకులు “ఫీలవుతారు. వాళ్ళ (పాణాలు ఖెరిపిన పడ 
తాయి”. 17 విద్యార్థుల వై పునుంచి బెప్పిన మాటలు కొవపి, తెలివిని గాకుండా 

జ్ఞాపకశ క్రిని (పధానంగా పరీక్షించే పద్దతి, అప్పారావు స్వొనుభవానికిగూడా 
రాకపో లేదు. 

యఫ్. ఏ, తర్వాత మహారాజావారి ఉన్నత పాఠశాలలో అధ్యాపక పత్తి 
చెయ్యవలసి వచ్చింది. అది కొన్ని నెలలుమాత్ర మే అయినా సంవత్సర రౌలం 
దండుగె ది, 1886 తో ఇరవై నాలుగో ఏట వి. ఏ. దిగీ చేజిక్కిందం పే, కొరణ 
మిదే, ఆలస్యమైతే అయిందిగాని, వి. ఏ ఆంగ్ల పరీ భాగంలో (పథమ శేణి భో 
నెగ్గగలిగాడు ఊరుగాని ఊరు _ చెన్నపట్నం వెళ్ళి బెదురు బెదురుగా రాసి 
ఫలితం దక్కిచుకొన్నాడు. 

మరి చేయవలసింది? రాయవరంలో ప దేళ్ళకు దాగా (డితంలో జిల్లా 
మున్సబుగారు తటి లేపిన ఆశ, బి. యల్, వెపు వేలెత్రి చూపుతున్నది. బతకలేక 
పోతేకదా పండితులు కొవడం? వకీలు పట్టా సంపాదించాలి. బడిపంత్రులై పిల్లల్ని 
దండిద్దామని, అంశరాంతరాల్లో ఏ మూలనె నా కొస కోరిక ఉండివుంపే, యఫ్. ఏ. 
తర్వాతి మూజైల్ల ముచ్చటతో అది తృ ప్రిపడింది. తానేగనక అఫ్సర్ ఫో రుక్తాసు 
లకు పాఠం చెబితే, పరీక్షఫలితాలు అత్యద్భుతంగా ఉంటాయనుకుం"పే అద్భుతాలు 
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ఊ హల్షి రోనే మిగిలిపోయాయి. "మునసబు నొదామని నాకు మహి “యిదిిగా వుండేది. 

క లాయర్న వాలని కోరిక పుట్టంది. కోరులో చాలా కేసులు నడిపించాను, 

కాని తాయమ్మ మటుకు కాలేదు,” 18 

ఆశలతో కట్టుకున్న మేడ కూలకుండా జాడలేకుండానే కలలాగా అంతర్జానమై 

పోయింది. మిగిలింది, శూన్యమే సర్వవ్యాపిగా మారిన ఆలోచనా |పపంచం. ఆశా 

భంగంవల్ల ఆప్పొారాపుమటుక్షు కుంగిపోలేదు. అస్పటికే తన మనస్సును స్వాధీన 

సరచుకొన్న వావ్యోత్సాహంమీదికి, ఆశలనూ ఆలోచనలనూ తీగరుచేసి అల్రించుకో 
సాగాడు. దాన్ని గమనించాడు గనకనే (పిన్సిపాలు సి. సి. అప్పారావుకిచ్చిన 

యోగ్యతావతం ఇలా సాగింది: “అఖండ మేధాసంప త్రిగల కొద్దిమంది విద్యార్లు 

లలో అప్పారావు వొకడు. విద్యార్తిగావుంటూ, గురువుల మన్ననలుపొందిన 

యువకుడు. నిరవంతన సొహిత్య వ్యాసంగము అతని వ్యసనము. సహజ (పేరెపణ 

వఐన కరిగిన అతని కఏతాళ కీ అపారమెనడి, సాధనవల్ల అది 1పకొశవంతమె, 

ఎప్బటివని వానం మధువలేని కప్పు లస్తానమును అప్పారావుకు (పసాదిస్తుంది. 

ఇందుకు సం వేహములేదు. వినయము సౌశీల ీల్యము అతని సహజ గుణములు. జీవిత 
సరన. ఉతర తలుటా కొన్నత్యము మును పొందపలళగని నా అభిలాష. అత్రని 

సత్య స్లో జొన్నత్యము. అంని ఆనందమే నా ఆనందము.” 19 e 

జ గండెలోతులనుంచి ఉవికివచ్చిన శిష్యవాత్సల్యం, పక్షపాత వె ఖరికి మాత్రం 

తావివ్యలేచు. (పత్య కరమూ నిజమ మేంతటి భవిష్యదర్శనం షర, మహాత్ముల 

వ్ త చెతటి న అర్తం నడుస్తుందంటారే, అది మ అయితే ఇది 

పూ రిగా జ్ కో స్యమూకాదు ఆవరశే అప్పారావు (ప్రతిభను సి, సి. చూచి ఉన్నాడు. 

గుండుకు రి వెంకటరమణయ్య వెలు వరిస్తూ వ OMT Cee 

(The Indian Leisure Hour) పత్రిక 1888 లో ఇంగ్లీషు పద్యకౌ వ్యాన్ని 

అచ్చు వేసుకొంది. దానిపేరు నారంగభలం నిన్నమొన్నటిదాకా మనకు 

ఆ DEED అలుసు. mC. శోరీ ధర్మమాలఅని, ఎనబె ఏళ్ళకు 

మళ్ళీ 1963 తో తెలుగువారి కళ్ళ బడిందది, ఈ ఎనబయ్యేళ్ళ కాలంలో ట్ర అలాగే 

'వేసనచోట ఉండిపోయిందిగాని, దాన్న రచించిన కవిహోదాలో విపరీతమైన మార్చు 

వచ్చితి యని రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నప్పుడు, సవయువకుడుగా 

అనామకుడుగా అప్పారావు దాన్ని రాశౌడు. రాశొక, వెంకటరమణయ్య సత్సంకల్సం 

మూలాన అది రాష్టాింత రానికి న్యాపించింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏరచన చేయకుండా 
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పదిహేనిరవై ఏళ్ళదాకా ఉండి పోయినందుచేత, కవిగా అప్పారావు సిడి నామ 
మాత్రమె పోయింది. ఇంతకూ ఈనాడు తన ఇంగ్లీషు రచనల వల్ల గురజాడ 
అప్పారావు ఎవ్వరికీ గుర్ముపాయుడు కాదు. 

బ్లాంక్ వె వెర్స్ పదతిని రాసిన లంగ భరి క కావ్యం ౯ో ఇందో స్యవస మరింత 

న. ఉండిఉంసే దాగుండేదని ఆరో డుల్త్ రోనే శంభుచందిముఖరీ అన్నాడు. 
దొరబాబుల తలదన్నేట్లుగా ఆంగ్ల విద్యావంతులై న భారతీయులు వాంక్ వెర్చొకు 

"పెడ మొగం పెటి, అలెగాండర్ పోప్ (4102296061 Pope) వాడుకో చేసిన దిమ్మటి 

ఛందన్సులం'టే వెరిమోజు పడుతున్నారని చెప్పాడు. అయినా శ॥ రావ్యాన్ని తన 
ps pres న లో సనో ల 1 న. సల లోని అం రయ్యటి (Reis And Rayyet}) లో అసుకొన్నాడా. 

గురజాడ అప్పారావు గురు పవర చెప్పాల్సిన, కవిత్యపషయంలో ఇంభు 

చందముఖర్రీనే ఓం(ప థమంగా స ID: తన కెదుతొ తున్న నై ఎత్చొాప పూర్ ద 

సరిరాలను గురించి అప్పారాపు రాశాడేమో ఆయనకు, ఆయన పోత్సాహోన్ని 
జాబులనిండా కూరి జవాబులు రాశాడు. 1855 నుంచికూడా యం Py Fe . గ్ర 

Er 

(The Mukberji Magazine) నిర్వహిస్తూ, బురాశేషగిరిరాపన్నటు “సయం 
కృషివల్ల నికటమైన పాండిత్యమును సంపొదించిన” ముఖ] అప్వ్పొరావును 

సాహిత్యోపజీవిగ్ చేయదలచి ఎన్నో సలహాలిచ్చాడు : ఉన్నశ రీ రి సామిర్హ్యాలను 
ఎక్కువజేసుకోడున్నాడు. 

.... చదువు, చదివిఆలోచించు. కొవ్యాలేగా క, అన్నిరకారైన పు నరాలూ 
చూడు. ఆయితే చదువే సమ స్తమూకాదు. జీవితం స్తానాన్ని అది దుర్గా రించి 
గూడదు. అనుభవానికి మొదటిస్థానం, పు స్తకానుభవానికి రెండవనా నెం ఇవ్వు. 

(పకృతిని పాఠరబట్టి చదువుకో. అదే గొవ్నపాఠశాల. మనిషిరూశా అందులోనే 
చేరిక. అడవులు, కోస్తా; పల్లెలు, చెట్టూ చేమా; మబ్బులూ గాలికనరూ; సూర్య 

చందులూ, ఉరుమూ మెరుపూ _ త చూడదగ్గవే. దగ్గర్లోతన్న చోట్లే వెళ్ళి 
కళ్ళారా చూడు. దివ్యమెన మాననాకృతిలోగల అందాన్నీ అందవి కొరాన్నీ 
కనిపెట్టడం మరిచేవుసుమా | 

.. మనుషుల మానసిక _సవృత్తులను అనుసరించేప్పుడు వాట బలా 

బలాలను సరిగా గమనించి మరీ అనుసరించు. ఈ అన్నివిషయాల గురించి 
ఇతరులే మేమని చెప్పిఉన్నారో గుర్తుంచుకొంటూనే, వాళ్ళమిద అటే ఆధారవడ 
కుండా నీమీద ఎక్కువ నిఘాఉంచుకో. నీస్వశ కి క్రి సామర్య్యాలనే వెలిఎరచు 

కోవాలిగాని ఇతరులను అనుకరించకుమీ | 
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నీదిగాని భాషలో రాసున్నావు గనక మిక్కిలిగా చదువుకొని దాన్ని 

నీ చెప్పుచేతల్లోకి తెచ్చుకో వాలి. జన్మతః ఆ భాషను మాట్లాడేవాళ్ళ తనుుమునో 

భావాల నెల్యాపకటిందు కొంటారో తెలిసికొనేందుకై, చదివేదేడో ఒభ్ళదగ్గర 
బెట్టుకొని చదవాలి నువ్వు. 

.. నీ (బతిభకు తగిన కొ తతెన్ను నువ్వే వేసుకోవాలి. దాపకిముందు 
భాషపై అధికారమంటూ వచ్చేదాకా మొదట్లో ఇతరులను అనుకరించవలసి 

ఉంటుంది. చెప్పదలచుకొన్నడేదో అది తలంతానిండి నిజమెన పృాదమయ (పరణ 

కరిగి రాయడమే జరిగినట్రాయెనా, నువ్వు నెగ్గకుండా పోయే (పమాదమే ఉంటుం 

దనుకోను 4:20 

ముఖ క్రీ ఉ తరాల సొరాంశం ఇది. రమేశచం[దదత్ సహాధ్యాయి; 

స్వాతం (త్ర్యాభిమాని, ఫిలడెల్ఫియాలో విద్యార్లన చేసివచ్చి వేత్తగా పేరు ఎడినవాడు 
ఇరవై మూ చళ్లుదాటని ఒకి తెలుగుకు. రాడికి కావ్యగురువై ఓనమాలు నేర్పు 

rai అంతేగాని, తాను అధికుబ్బని అహంకరించి ఈ ఉపదేశం చెయ్యడం 
లేదు; అలాచేశాడని నేటివాళ్ళు ఒకరిద్దరు అనుకొన్నారు; అది అ 
ee నిలిచి అడుగు వెయ్యలేక తన పక్కన కూలబడే పసిబిడ్డకు 
చేయూతనిచ్చి కడకన్ స ర్పే పెద్దవాడు గుర్తువసాడు. అప్పారావు ముఖ ర్రీని గురువుగానే 

ఎంచుకొన్నాడని, ముఖర్రీ రాసిన ఒకటి రెండు జాబులకు ఐదూ పదిగా తాను జవాబు 

వ్యడం వల్ల తెలుసుక్ కోవచ్చు. పరీక్ష రాయడానికని అప్పారావు మదరాసుకుపోయి 

ఉండినప్పుడు, ఆపట్నంలోని వింతలూ వినోదాలూ తెలుసుకోవాలని ముఖం 

ఉక్సుకత చూపాడు: విధవాపునర్వివాహ ఉద్యమ విజయావకాశాలు, కార్మి కెల్ 

(Carmicbae!) దొరకు సానికులిచ్చిన వీడ్కోలు విందులో రభస, చెన్నపట్నప్పు 

రాజకీయ పసముఖులు. మరి. రెండేళ్ళలో కౌొం|గసుకు అంకురార్పణ జరుగుతుం 

దనగా, ఒక విద్యాధికుడు ఏ ఏ విషయాలగురింవి ఆలోచించేవాడో తెలుసుకొ నేం 
డ్ ఇ వ. ఆ 

దై తాతకి అతు పరిరివ నుమ, 
బాకా et 2 

పరీక్షలోనెగ్గి ఉద్యోగంలో పదినతర్వాతకూడా ఈ లేభ్యా“వంతి ఇంకి పో లేదు. 

తన ఆత్మకథ నంతటినీ పూసగుచ్చినటు వర్తినూ రాసిన లేఖకు జవాబుగా, శంభు 
చంద ముఖరీ అప్పొరావుకు బోధించింది. సర్వమానవ బంధుత్వం గురించిన 

క్ 

ఉపదేశం. ముఖరీ భారద్వాజగో త (దాహ్మబణుడు; ఎన్నడో కాలేజీచదువు రోజులో 
లు 

(౧ 

అతివాడి”; ఇప్పు డాపాలు చల్లారి _ద్రాహ్మణ్యం, తన వర్షానికి (పత్యేక మెన 
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హాశయాి సందోధనం నిభుపుకొంటున్నాడు. అయి సే సృషిలో ప తంది 

కొదు. దేనీిఘనత దానిదే. వొటివాొటికి ఉచితమైన తాపుల్లో ఉం ఏపళి సినంతి త్రమగాసే 

అన్నీ (పసందకంలో అమరికచంది ఉన్నాయి ఉ£ః హితపు అమ్న్బారావు తత్వ 

పొడానికి పడిన పునాది పూర్తి రిగాశాదు. ఎందుకంటే, ఉండవని డుగా అన్ని 

చక్కగా బొమ్మల కవత తీరివుం పే మరి వొాటిలోటుపాటమి'ట * ఉందసల 
న. 

సిసవిధంగా అన్నిటినీ అమర్చిపెటేందునే సంస్కరణోద్యమాల an is 

సలహాలు .... మరిన్ని సలహాలు, అపా రావుకు దాహాంతివజను. ఏవీ 

పృ సకొలు చదవాలి తాను ? _పస్తుతానికీ తాసు చదుపుతుః న. ఖే ఉపేశో 

మేమిటో ? వయస్సుకు మిరిచి చదువుతున్నావు ఎవాబాం $ ఆనాటి రాజ _ 

(పతిషంభన గురించి ఒకరా వ్యమే రాసాసన్నాడు అహ్బూరాప్తు, న. wai Dn 
య స్య Ww Wel న్ను గ i) 11 

wh ph 

WY స 
మన్నాడు ముఖ ర్త ఇ రె రకరకాల స నడకలో జానపదధోరియ లో am నాాంము a 

(Ballads) రాయమన్నాడు క "డ్రా, ఎంత పదునుగల ర తిఎయినా వాషం పోరే 
pn) 

'మొదువారిఫోతుందని హెొచ్చరించాదు. 
(ణీ 

సదరు రాజకీయకావ్యం రాయలేదు సరిగదా, కవిత్యసాధనే ఏద పెదతావిని 
అప్పారాపు గురించి ముఖ్య అనుకోలేదు. జాబుల రీ తెగింది, షన 1 et 

ఉన్నట్టుండి మాట్లాడ మానితే, వలచినట్టిది అనుభవించే పసెటి ముఖ. లేఖల్లో 

కనిపిసుంది _ ముసలితనంలో మోడు తెచ్చే చేటు రాజరాజు ద్యారా ae 
Some haw ew ట్ “3 

ఈనరశే వరింగాడని ముఖ మహాశయుడు మరీచాడులాగు౦ ద; 
6 స 

మొదట నాడో అమిత అన కిని, గాథ ధ అనురాగాన్ని ; 
య & త్రి 

ఖగ అక బ్ర ఆర్య తః 3 రాలు వాయడం మానిజసి, మధ్యలో నన్ను నా. ఆమం భి 

ష్యత్తు ఎలా వుంటుందో చూడ కుతూహలసడుతున్న నారు మ ₹బదటి 
ఉత్తరం సంతృ పి కలిగించింది, ఉద్యోగంలో చేరినాడని విని వేను ఎంకో 
ఆనందించాను. పరమేశ్వరుడు అతనికి అన్నివిధాల తో డదుగార త ఎత్ర్యం 

(వొస్తున్నాడు క కదూ? అతని శ ర్తి అద్బుశం | 

ఇంగ్లీషు మూలంలో Hehas the stuff inhim Beగులో “yg” 
అయింది. ఏమైతేనేమి, ఈ లేఖనాటికి (1889) అప్పారావు కవిత్వ మెలాగున్నా, 
జీవితం ఒక దారిని పడింది. 
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1. 

lh 

గురజాడ ఆవ్వారాపు: క న్వాశుల్కూ ము (వ్యా ; తీహుపతొత 

WOE DE NW OOM IIIT OS SEE Sed 1001 
యె 

శ్ర) గనుకా ర అవా రావు: నిమనవవోలు అరకతిరాసు, జావీక్ళడారి 

యుత్యాల నరులు, నంగిరి వాటలువ) పీఠిక, పే. Vii -ix 

అడిదము సూరరది ౩ అడిచము,  శామూనావు, ప 15 

లీ ner నో లా ఆ ఇ ల్ జ ఖ్ యచరిత, యొదటిధాగం : కొండ బంకటప్పయ్య, పు. 4.5 

ర.ము.: ముతశతకం, ప్ప. 114 

గు, ర. శూ, మం : పిల్లలు, పు.గి 

అనుభవాలూ _ శాపకొలూను, రెండవ నంవపుటం 

శ్రణ్య శాస్త్ర, పు, 200.201 

Bi Ds De Th ౩ ఉద్యోగము పు. 7 

పదము పేంకటరాయ శాాసుల జీవితచరిత్ర సం్యగహము : 
ల లే 

తమ won SM As WTA 

గురజాడ సమకావిరులు (3) వసంతరావు (బహ్మాజరావు 

గు శాసనం, హె. పు. ఖ్ 
మ. 

గు. ర. దు. డె, : వాగనుళకానననులు శ్రీ గిడుగు, స. 290 

ల లహ | 
౧౧ 

EI RD వప ముత్తు?! 
యల 

15. Cit.in India: Its Administration and Progress : 

16. 

Li: 

18. 

Ls 

20, 

Sr1 John Strachey, P. 257. 

గు. ర. మా. మం. ; ఆలోచనలు, పు. 2) 

గు. ౮. లే. ; సాహాత్యు లేఖలు : నాటక గోష్టి, ప్ప, 70 

గు. ర మా. మం. : ఆధోచనలు, పు. 27 

అదే ; చదువు; ఉద్యోగము, పాదదీపిక, పు. $8 

అచె ; శంభుచంద ముఖరీ, పు. 13-16 

21. afterword: Srinivas Rayaprol, unilit, P. 17. 
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జీతం ఒక దారిని వడదమంయే కదురుదాటనేది చేకూరడమి ననిపిసుంది. 
ఇతరుల రాబడిమీద ఆధారపడడం ఆగిపోవాలి. తనకు తానే యబమానికా వాళి. 

అప్పుడే తనదైన వ్య క్రిత్వం రాణిస్తుంది. దేశాల కెలాగో వ్య కులకలాగే ఆర్తికి 

స్వాతంగత్యం సర్వ ఠొముఖ వికాసానికి ఆదిమూలం. 

చి. ఏ. చదుపుతూండిన డినాల్లో నే అప్పారాపు ఒకిందవాదయ్యాడు. అద్భస్ట 

మనేది అతన్ని వెదుక్కొంటూవద్చి మెడలో పూలమాల చేసిందినలేముగాని, 

అదృష్టాన్ని అతనివై పుకు మళ్ళించి (పిన్సిపాలు సి. సి. మరొర మహో రాంం 
చేశాడు. అది ఒక పిట్టకథ. 

ఎల్లాప్రగడ సన్యాసిరాజనే పెదమనిషి దేపరాపల్లి (గామి నో సప్పుడు 

తన న స్న్రికరళ్నేసైన అప్పలనరస మ్మరు' తగిన వరుగ చేదికి నిరయించుకొని 

వలసిందిగా తన పురోపి ాతుద్ద నియోగించాడు. పిల్లవాడి ఆర అట యోగ్య 

తలు ఎలాంటివై ఉండాల్నోో చె చెప్పి మరీపంపాడు. రుం ప తస్పదు. 

వంశం ప. దె వుండాలి. పిల్లవాడు బుద్ధిమంతుడు _ అం 'పే ఇంగ్లీషు చది ఏన 

వాడు _ అ తల కాబట్టి పురోహితుడుగా రికీ అ "పే ఇబ్బందిలేరుండా 

పోయింది. ఇంగ్లీషు చదివేవాళ్ళను దఫాలు దఫాలుగా ఉత్ప త్రి స్ట కొర్గానా 

లాంటి కాలేజి ఉందిగా! నేరుగా అక్కడికి వెళ్ళి కాలేజి. పెద్దల నాశ్రయించి 
సంగతి సందర్భాలు విచారించడం సుఖవు. అలాగే (పిన్సిపాలు సి. సి, గారి 

నాశ్రయించి ఆయన ఎరికలోవున్న మాంచి ఇంగ్ర్లీమ చదపరిని పేర్కోమంపే, 
మరో ఆలోచనలేకుండా అప్పారావును పేర్కొన్నాడాయన. అలా సిం పడిందీ 
మనువు. 

పట్టా చేతికిరాకముందే పొట్టగురించి ఆలోచించుకో వాల్సిన గతి తప్పి, 

1885-86 సంవత్సరంలో దేవరాపల్లి (గామాన విశాలమైన వెల్లాప్రగడ వారి 
భవంతిలో గురజాగ అప్పారావు వరుచై అస్పల నరనమ్మ మెడలో తా? 

గట్టాడు. ఎల్లాపగడవారి ఆ స్రిపాస్తులన్నీ మాడుగులలో ఉండేవి. దేవరాపల్లి 
'కొట్ శనైషను'లాంటిది. 
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Prince Charming అనిపించుకొన 
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మానుగారిది బహు సంపన్న కుటుంబం; మాటకూ మన్ననకూ 

తోటులేదు. సన్యాసిరాజుగారు ఒక చిన్న కుచేరుడే. కాకినాడ |పాంతం 
కోటిప బ్రసుంచి తల్లిని వెంటబెట్టుకొని “తూర్చునాటొకి తరలివచ్చిన ఎల్లా 

(పగ్గడ సీశతురాజు, సరస... వెంకటరాజు అనే ముగ్గురన్నదమ్ములు 

అమృతపురమనే గ్రామాన సరపడీ పోయారు. కొమ్ములు, మైనం, కర 

కాయలు వగైరా వస్తువులను - సరుకుసు బొంబాయికి పంపుతూ "కొండ 

వ రకం” చేసి సోమరాజు లక్ష లార్జించాడు. నరసరాజు మాడుగుల దివానికీ 
మం ంతతు వెంకటరాజు సొలమూ పు[టా చూచుకొంటూ ఇంటి పట్టున 

నిలబడిపోయాడు ; ఆయన సుప్పుతుడే అప్పారావు శ్వశురుదై న సన్యాసి క 

న స తానొక్కడే మగనలును ; మూడు ఆస్తులూ వచ్చి 

చేరాయి _ సాలీనా పన్నెండు వేల రూపాయల వసతి. అయినా ఆయనది కా స్ 

గటిపొకం ; సింగరాజు లింగరాజు అంశ _ పిసినారి అనిపించేంత పొదుపరి, 

పెదకుమా 5 అప్పల నవనసమ్మకు రెండు వందల రూపాయల రాబడిగల 

భాస్తితినే చూపమనసెంది. జియినౌ సందుకా సె పెమైలొంచి దోసిలికోరూపాయలే శ్రి 

తీసి తమా రె చేతుల్లో పోసి సవారీచేయించి మరీ అ తవారింటికి పంశే వాడి. 

మామగారిని చూచుకొని మిడిసిపడే అవకాశం అప్పారావుకు కలిగింది కాదు. 
పెళ్ళయ్యాక గూడా, చెన్నపట్నం వెళ్ళి వ యీ. చదవలేకపోయాడు గదా 
టో ర 

ట్రపరిక్షగండంనుంచి బయటపడగానే సరిపోలేదు. ఉద్యోగం కావాలి. 

తస న. సి. అనుగ్రహించాడు. మహారాజావారి కాలేజీలో ఎనిమిదో అసిసైంట్ 

లెక్సరర్ గా వేయించాడు. జీతం చాలాకొద్ది _ దాంతో భు క్రీగడవటమే దుర్గ టం. 

అందుచేత అప్పారావు చూపు, రివెన్యూ డిపారు మెంటుమీదికి' హో యిరి; కాలేజీలో 

“నీను” తీసుకొని స్థానిక జనరల్ డిప్యూటీ. క లెక రాఫిసులో స బోటం "హెడ్ 

గుమాసా ఉద్యోగానికి అరుజాచాడు. అయితే ఈ "నౌకరీ ఎనిమిది నెలల చాకిరీనే 
తనకు "మిగిల్చింది. తన (పకృతికీ దెహసితికీ ఇది పడదు * అంతేకాదు, 
తన మనస్సంతా సాహిత్యంమీద లగ్న మెఉంది. 

* గవర్నమెంటు నౌకరీ_అందులోనూ సబార్దినేటురివెన్యూ' నౌకరీ గురించి అప్పారావుకు 

ఎంతటి ఏహ్యాధావముండేదో, ఒంగోలు ముసి సుబహ్మణ్యం అనే ఆనాటి యువకునికి 

1011 లో ఆయనరానిన లేఖనుబట్టి తెలుస్తూంది, 

“సెకండు గేడ్ ప్యాసయితివా, ప్రాక్టీసుపెట్ట, నెం అంతేకాని గవర్నమెంటు సాకరలో 

7 



ఆం గ్రథభాషా విభాగంలో (ప్రథమ! శేబిలో నెగుకొచ్చిన (పఠతిభావంతునెకడు 
కాలేజీకి వ ఉందవలసించిపోయి. కళూదికలఠో లీసిచేతలతో ఎళ్ళమధ్య 
నానా 'హెరానా పడుతున్నాడంశే ఆ కాలేనికేంశ లోటు ః ఎస పటు సూళ్ళ ఇన స్పృక్త 
రయిన ; నాగోజీరావు నే నేరుగా మహారాజావద్రకుపోయి, పకొలా లేకుండానే అప్పారావు 
శక్తి క్రి సొమర్ద్యాలనుగురించి గట్టిగా నొదించొడు. L887 విజయద ర టుదోజుస అందరు 
రాజాలాగానే ఆనందగజపథి కొలువుచేసున్నాడు. 'సొమంశతులూ” ఉదో గులూ 
ఆ శ్రితులూ ఫలమో ప్యతమో తీసుకెళ్ళి సమర్పించే అలవాటె కటి 
జమీలన్నిటిలోనూ ఉండేది. (పిన్సిపాలు సి, సి, కూడా ఎళ్ళాడు. వెంట అప్పా 
రావు నడిచాడు. మహారాజొవారిగురించి తాసంతో వినివున్నాడు, బదిపి ్ర వాడుగా 
కోటకువెళ్ళి చోద్యాలు చూస్తూ ఆశ్చర్యం (ప్రకటిస్తూ ఊఉండేవానొకనొడు. షు 
విద్యావంతుడూ రూవసీ (Prince Charming) అయిన ఆనందాగబపతిగురించి 
విని ఆయననెప్పుడు చూద్దునా అనుకొంటూ వచ్చొడిన్నాస్స. ఆ కోరిక ఇలా నెర 
'వేరింది. గుమాసాగిరీ విడిచి పెట్ట తిరిగి కాలేజికి రావలసిందిగా పుహోరాటొ ఆ: ప్రైపిం 
చాడు. అయితే అది ఆద్బలాలేదు; ఆదేశంలాగుంగి. మహా(పసొదమనుకొన్నా డే 
గాని పెకి నోరువిప్పి చి త్తం దబ లం" అనలేదు. నెలకు నూరురూపాయం జీతం 
మీద నాలుగో అసిసై సైంటు "లెక్చరరుగా నియమినూ ఉ తర్వు వచ్చింది. ఇలా ఆరు 
నెలల అలక, నాలుగు మెట్లు ఒక్క ఉదుటున దాటించింది. అంతేగాక. అనునిత్యమూ 
మహారాజావారికి వారాషశ్రికలు చదివి వినిపించేందుకు పాతిక రూపాయలు అద 
నంగా ముపై ఏర్పాటుజరిగింది, 

ఇన్ని విధాల సాయంచేసిన దొడ్రమనిషి సి, సి, మరు సంవత్సరంలోనే ఆరి 
స్మాత్తుగా కన్ను మూశాడు. చివరి రోజు లలో ఆయనమీద అభాండాలు వేసెనవా (a 
లేకపోలేదు. చనిపోయాక మరి చెప్పేదేమిటి ? ఆయన హయాంలో కాలేజ్టి చ్చు 

జ్జ చాలా దుర్వినియోగం జరిగిందని మహారాజా వినేట్టుగా ఒకరిద్రరన్నారు. వారితో 
“కె ఆర్.” ఒకరని, అప్పారావు రాస పెట్టిన ఆనం, ఏ గబిబతి ; టు 
చింతలు తెలియజేస్తుంది. 1. కిళాంబి రామానుజాచార్యుల పేరుకు సరిపోయే ఈ 

sorter te aon 

(సవేశించావుగనుక ! (కేన్లాగ నిన్నుమిదరు ఎల్రే చుట్టాలుం*ే పేతప్ప గవర్న మెంటు శోరరక్రి 
ఎదుగూబొదుగూ వుండదు. . *" (పమోవషన్ వచ్చేసరికి క పల తోకని వంవస్తుంది.  సడారిసేల్త్ 

bi శెవిన్యూనౌకరీ నీ నెత్తురు తాగేస్తుంది, వి మార్చవాన్ని డీ _శ్రేదాన్ని ఆబ్లోదా దాన్నీ జలగలా పట్టి పీల్చేస్తుంది. "(గురు లే. పృ, 107) 

ఇదంతా స్వానుభవమే 
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ఫొడి అక్షరాలు, ఆయన |పిన్సిపాలుగా చంద్ర శేఖరశాస్త్రీ వారసుడన్న విషయాన్ని 

కూడా బలపరుసాయి. సి. సి. ఆప్త కోటిలో ఒకరై న విజయరాఘవాచార్యులు 

ఆయన మృతికి ఎంతో విచారిస్తూ ఉండిపోయారట. వారిని ఓదారునూ ధెర్యం చెబు 

తూనే, ఈ శే, ఆర్. చేసిన ఆరోపణను మహారాజా తోసివేళాడు, ఇలాంటి మాటల 

నెవరూ తన చెవిని వెయ్యవద్దని కట్టడి చేశాడుకూడా. సి. సి. గురించి అప్పారావుకు 

చాలా గురి ఉండేదని చేరుగా చెవ్పనక్క్లేదు. “పిన్సిపాలు గారితో సరిపోల్చి 

చూసే మహారాజావారు ఏమంత గొప్పవారు కారని అనుకొనే వాల్డ్” అంటూ 

తన బి. ఏ- రోజుల భావాలను మననం చేసుకున్నాడొకమారు. 2 ఇస్పుడా సి, సి, 

గతించాడు; ఆయనతోబాటు తన నవయవ్వనమూ గతించింది. 

కొత్త (సిన్సిపొలు కిరాంవి రామానుజాచార్యులు కూడా అప్పారావుకు 

ఆప్పుడే, పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా సింటపాడునుంచి శతావధానంవిద్యచేసి చూపుతొ 

నంటూ విజయనగరానికి వచ్చి, త్వరలో ఆనంద గజపతి నా[శయించిన ఈ 

ఆచార్యులవారు కాలేజీకి (ప్రధానాచార్యులు కాగలిగారంపే, యం. ఏ. చదవమని 
మహారాజా ఇచ్చిన (పోత్సాహమే ముఖ్య కారణమనాలి. రామానుజాచార్యుల వారి 

అనుమతితో అప్పారావు యఫ్. ఏ, బి. ఏ. కాసులకు గూడా ఇంగ్లీషు వోధించే 

వీలు కలిగింది, న్యాయంగా అయితే, చరిత్ర, తత్వశాస్త్రం నేర్నవలసినవాడు. కాదు 

కూడదంకే సంస్కృత సాహాత్యచరి[త్ర, వ్యాకరణం, అనువాదం _ ఇవి కూడా 

బోధించవలసినవాడు. ఇవన్నీ ఆయన పిల్లలకు నేర్చిన విషయాలే, అష్టావధానికి 

గూడా అష్ష కష్టావధా నం లాంటి దీపని, 

అప్పారావు అధ్యాపక జీవితంగురించి ఉన్నంతలో బటువైన సాక్ష్యాధారాలు , 

ఆయన శిష్యుల స్మృతిశకలాలే. సంస్తానం ఉద్యోగంలో ఉచ్చదళకు చేరుకొని, 

“లో శాఖ సూపరె రె జర న జి . అప్పయ్య అలాంటి శిష్యుడు. అప్పారావు సంన్తానం 

కొలువు మానుకొంటూ పింఛసీకి దరఖాస్తు పెట్టుకున్నప్పుడు, దాన్ని మంజూరు న. 

వలసిందంటూ ఇలా రాళాడుః “నాకు వ కళాశాలలో శ్రీ అప్పారావుగారి 

చెంత ఎఫ్.ఏ; వి. ఏ. కాసులు చదువుకొనే అదృష్టం కలిగింది, ఆయన అతి సమ 

ర్లుడు; & త్తమ అధ్యాపకుడు. విద్యార్దులు ఆయన్ని పూజ్యభావంతో చూచేవారు; 

ఆయన వీద్యారులను పేమించేవాడు”. 3 

డాకరు గిడుగు సీతాపతిగారు ఒక వ్యాసంలో ఆనాటి ఒక ముచ్చటను (వసా 
అంజన 

వించారు. 4 తను బందుగుల కుర్రాడు పై డిఘంటం కృష్ణారావు పర్లాకిమిడి నుంచి 
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వచ్చి విజయనగరంలో ఉండి చదివేవాడు. పిల్లాడు చెడుసొవాసాలు మరోగకుండా 

ఒక కంట కనిపెట్టవలసిందని అతగాడి తంది అప్పారావు కొకపని బెట్టాడు, 

అయితే ఒక రోజున అంతు చెప్పకుండా కృష్ణారావు కొకినావకు ఉడాయించేశొడ్డు. 

అవి ధార్యాడ నాటక సమాజం రోజులు, పిల్లలు నిలుసారా ? 'స౬వులకు సుప 

తుడు ఇంటికి రాక పోయేసరికి, గాభరాపడి ఆ పెద్దమనిషి విజయనగరానికి పరుగు 
వచ్చాడు. అప్పారావు నడిగితే ఆయనేమి చెప్పగలడు గనక? వారోబుచేసి విషయం 

రాబట్టి ఆయన చెవిలో వేసేసరికి, మరి చెప్పాలా, అంత వద్దమనిష అగ్గిరాంవుదై 

పోయాడు. అప్పారావు మీద విరుచుకుపదాడు. ల 

ఇంతకూ పె డిఘంటం కృష్ణారావు చెడిపోలేదు. గురజాడ అప్పొరావు 

నిష త్వంచేసి పాడూ కాలేదు. విద్యావ్యననాన్ని మాతం తలరు పంచు కొన్నావనీ, 

పర్ణాతమది కాలేజి కి షగంథాలయాన్ని వాలి చేశాదనీ, శ woos oy నాటర (ప్రవర్శ 

నానికి నడుం కట్టుకొ ని నిలిచాడనీ గిడుగువారు రాశారు. 

గురజాడ అప్పారాపు జాన్సన్ అయితే, ఆజాన్సన్కు దాస్వల్ అనిపించు 

కొన్నానని తానుగా తానే రాసుకొన్న ఒంగోలు మునిసు[ బహ్మాణ్యంగారు, య, నేటుగా 

అప్పారావు శిష్యులుకారు, ఒంగోలు నుంచి పై చదువుల కోసమని తాము విజయ 

నగరానికి వె్ళేనాటికి (1904), అప్పారావు కాలేజి పని విడిచి పదేళ్లు (బిబిదింది. 

సంస్థాన వ్యవహారాల్లో తలబంటిగా మునిగి ఉండే వాడప్పుడు. 1006 లో ప పటు 
గా య్. ఎ. చదువుతూ తమ తం|డిగారి (పోద్బలంతో విజయనగరం సంస్తానం 
ఆఫీసులో గుమస్తాగా కుదిరాక నే అప్పారావు పరిచయం గలిగింది. తమ ఇంటికి 
రోజూ పొద్దుట వచ్చి తెలుగు సంస్కృత (గంథాలను శాసనాలను చదివి “నోట్సు” 

తీసి పెడుతూ ఉండవలసిందిగా అప్పారావు ఆయనకు పనిబెట్టాడు.5 

అంతకు మునుపే ఆం[ధాంగ సాహిత్యా లంకే విశేష (శద్ధఉన్న నారు, 
ఆయన సాహిత్య వరిశోధనాగారంలో కృషి చేయడం చెప్పలేనంత ఉత్సాహం 
కలిగించింది. ఆయనవల్ల నేనుపొందిన శిక్షణ ఎంత ఉత్కృష్ట మైనదో, నేను పట్ట 
భ్యదుడ నె కాకినాడ కళాశాలలో ట్యూటరుగా లెక్చరరుగా జేరిన తరవాత నాకే 
బాగా తెలియవచ్చింది. ఆయన సాహచర్యం నన్నొక జిజ్జాసొపరునిగా సహృద 
యునిగా సాహితీ పరునిగా తయారు చేసింది. ఆయన శిక్షణ అటువంటిది. అది 
చాశే ఆశ్చర్యం కలిగిసున్నది. 6 



అరుణోదయ ం 101 

ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్లులిలో నిజమైన సొహత్యాభిలాషను 

పెంపొందింప జేయాలని తన విద్యాసంబంధి వ్యాసాలలో చాల చోట్ల రాసిన 

గురజాడ అప్పారావు, ఆచరణలో తన ఆశయాన్నెలా నెర వేర్చిందీ స్తోలీపులాక 

న్యాయంగా ఈ రెండు సంగతులూ తెలియజేస్తున్నాయి. ఉద్యోగవిరమణ తర్వాత 

గూడా బడిపిల్లలను ఆవరిసూ ఆదుకొంటూ వచ్చాడు. సుబ్రహ్మజణజ్యంగారి సహ 

తార్కాణం, గ్ ప పరీక్షకోసం మదాసుకు వెళ్ళి అక్కడ జబ్బు సడ్తారు. ఆ సమ 

యానికి మ[దాసులో ఉన్న అప్పారావుకు ఉ తరం రాళారు. ఆయన వెంటనే తన 

వద్దకు రావలసిందని సు|బహ్మ ణ్యానికి నా వచ్చాక వెద్యం చేయించి 

టీ కార్లో తీసుకుపోయి “స్లూడెంట్స్ హోమ్'లో దిగబెట్టి పోయేముందు తన 

వద్దనున్న చిలర పెకం స్నుబహ్మణ్యంగారి చేతుల్లొ పోసిపోయాడు. లక్కబెట్టుకోగా 

అది ఎపెవై రూపాయలు 1 “నేను వారి పిల్లలతో సమానుడనై తిని.” 

బందుగులపిల్ల లు కూడా అప్పారావు జొదార్య నె సాహాయ్యాల ననుభవించారు. 

కావూరి చిరంజీవి అనే తెలివె న ఒకకు రాణి అలుణి చెసుకాందామని కూడా ఆయన 

తంపోళశాడు, అయితే గురజాడ టే కోజా కలు కీ పొ(తుడై న "ష్కేరాజు చిరం 

జీవిని ఒగరదన్నుకు పోయాడు. పేరాజు పంతులుగారి మరో మన(వడైన శ్రీపతి 

సీతాపతిరావుకూడా అప్పారావు న్నాశయించి చదివిననాడే. చివరకు ఆయన 

కుమార్తె మా ణీక్యమ్మ, అప్పారావు కోడలై వచ్చింది, ఇక భార్యతరప్ప వరయ 

వులలో పెద్ద బావమరిది నరసరాజుకు విద్యతో బాటు ఇంతో అంో బుద్దికూడా 

నేర్చించ వలసి వచ్చింది, అపొ ఎరాపు ఇల్లు ఇలా ఒక చిన్న స్మత షే6 కావలసి 

వన్చింది. ఈ పిల్లల జీతనాతాలన్నీ తన జంకే వదులుతున్నాయని కాదు, 

గురజాడ వంకస్తులకు అప్పటికప్పుడే అప్పారావొక పెద్ద దికి 3 - పోతున్నాడనే 

అర్హం చేసుకోవాలి. 
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2 
గర్తిది ఇలా ఉండగా, దేశంలో సుడిగాలిలాంటి దొరటి వీచసాగింది. ఎక్కొ_చెక్కా_డి 

(పాంతాలనూ ఆ (పాంతీయులనూ ఏకముఖం చేసిన ఈ గాలిపేరు “దీసి 

మహానభఖి లేదా కొంగను, 

రామమోహనరాయల గుండెలో తొలిసారి అలసాగిన న్వ్యతంత రాబగీయ 

థావవీచిక, (దిహ్మసమాజ, (పార్తనసమాఐ, దివ్యజ్లాన సమాజ్లో వ్యమౌాఠల పుణ్యహొలని, 

బలపడింది, బయటపడింది కూడా. తొటారపు అలకూ సాగర తొంగానికీ గల 

అంతరమే ఉంది, 1883 కు ముందూ వెఇకా రాజకీయ సంచలనప్తు సంగ. 

“సిపాయి తిరుగుబాటు” మిగిల్చిపోయిన శ్మశానంలో చితాభిస్మరాశినుంచి ఒక నటి 

వృక్షమే పుట్టుకొచ్చి నట్టయింది, ఇల్బర్దువిల్ (110౯613110) ను న.సిస్తూ. దేశం 
లోని యూరోపియన్లు రిప్పన్ (Ripon) వొరపై లేవగీసిన మహారదం, భారతీయు 

లై న న్యాయాధిపతులు యూరోపియన్ నేరస్తులను విదారించగూడవవటూ. బొత్యి 
హంకార వె ఖరిని చూ పెేసరికి క, భారతీయుల. ఆత్మగౌరవాన్ని బలంగా చరిచి 
దాని నిదవిరిచిన'మైంది. “సివిల్ న ఫర్వీసు” పరీశ్తలలో నెగ్గిసప్పటికిన్నీ, సురల 
నాథ బెన్టని ఉద్యోగం నుంచి ఊడలాగ బూనిన బొరతనంవారు, 10%గ లో 
విక్షోరియారాణి (పకటన (QUeen’s Proclamation) తోని బొదా ర్యమంతా రోసెట 
నాటకమే అని నిరూపించారు, ఒక వె సస వాయవ్యదిశనుంచి రష్యా బూచి ఆగని 
స్థానాన్ని సమీపిస్తున్నదని ఇంగ్లాండులో మొదలైన కాకిగోల, ఇండియాలోని 
(టిటిష్ అధికారులకు గంగవ్మెరుల | తించిన రోజులవి. ఆంగ్ల నిదా ప్రధికులై న 
భారతీయులు (పభుత్యమం"టే విముఖత చూపుతూ అవిశ్వాసం “పరటిస్తూ ఉన్నారు, 
ఇది అడక తెర, దీనినుంచి బయడపడడానికి గల మార్గ మెల్తా, వీళ్ళను మంచిగా 
మచ్చిక చేసుకోడమేనని డ(ఫిన్ దొర (గ్రహించాడు. (వభుఃి త్వోద్యోగి అయిన 
పః హభూమికు ఈ పని నప్పగించాడు. 

ఏ చారిత్రక శ కీకై నా అనేకా నేక ముఖాలుంటాయి; పె చెప్పింది వాటిలో 
ఒకౌనొక ముఖమే. (పభుత్వంలో శన్నృతస్తాయిలో తమశెళాంట్ (పమేయమూ లేక 
పోవడం గురించి దేశీయుల అసంతృ పి ఈనాటిదేమీకాదు. “ది (బిటొషిండియన్ 
అసోసియేషన్” (The British Indian. Association) అని కలక తాలో ఒర సంస్త 
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ఏర్పడి, విద్యావంతులకందరికీ వేదిక కాగలిగింది. హరిశ్చందముఖర్తీ, రాదేం[ద 

లాల్మి(త, (పనన్నకుమార్ టాగూర్ వంటి ముఖ్యులతో బయల్రెరిన ఆ సంస్లకిప్పుడు 

సురెందనాథ బెనర్తీ అధినేత: కొ త్రతరానికంతటికీ అతని దే మేల్చంతి. దొంబాయిలో 
జగన్నాథ శంకర 7 సీట్ (పభృతులు. స్తాపించిన మరొక (పజా సంస్లలొో దాదాభాయి 

నౌరోజీ అగగణ్యుడు. ఇక ను ద్రాసులో ఏనుగుల సీరాస్వామయ్య, వెందాకం 
రాఘవాచార్యులు, కోమలేళ్వరపురం ్రీనివాసపిళ్ల కలిసి ఏర్పాటుచేసిన “హిందూ 
లిటరరీ సొసైటీ ఆంగ్లవిద్యావ్యా పి విషయమై ఏ జెఏ ue తం సాగించిన ఆందోశన 
ఫలితంగా. “ది మ్మదాస్ నేటివ్ అసోపియేషన్ (The Madras Native 

Association) జన్మించింది. దానికి గాజుల ల త్మీనరసుచెట్టి నసనయకుడు. 

కలక తాలో హరిశ్చందముఖర్తీ పృతిక ౨ హంయో పేయ్ (The Hindu 

Patriot) వలనే మృదాసులో పి. సుబ్మణ్యయ్యరు లాంటివారి అండదండలకో 

౨ ాాంmmP(The Hindyuనే వొరప తిక. కాబట్టి కాంగెననేది ముందు హెచ్చరి 

కంటూ లేకుండా మిన్నులనుంచి ఊడిపడలేదు. ఈ అన్ని పజాసంఘాల రాజకీయ 

వేదికే కొంగను సంస 
థె 

పూనాలో జరగవలసిఉండి కారణాంతరాలివల మ్మదాసులో జరిగిన తొలి 

పెద్దల సమా వేశం పుట్దుపూరో త్ర తరాల గురించి భేదాభి ప్రాయాలున్నాయి. ఎలాగో 

ట్ర్ స్య మొలకె తిన ఈ సంస్త తన ఆకుల చేతులకో డేశాన్నంతటినీ కమ్మి వేసింది, 

(పతిఊారూ (వళి స్పందించింది _ విజయనగరంకూడా, జమిందార్లు కూడా దానికి 

దోహదం చేయసాగారు _ ఆనందగజపతితో సహా, గురజాడ అప్పారావు గుండె 
కూడా సందడి చేయసాగింది. అయితే తనకంటె, తనఠమ్ముడై న శ్యామల రావే 

ఎక్కువసందడి చేశాడు. విజయనగరంలో బి, ఏ. చదువుతూ (పిన్సిపాలు 

రామానుజాచార్యుల బోధనాపద్దతులు సరిపడనందుచేత, మ్మదాసులోబచేరి చదవసాగిన 

ఈ యువకుడు ఉత్సాహి కూడా. తమ్ముడంకే అప్పారావు బహిఃపాణమె. పైగా 

అతనికి పిల్లనిచ్చిన మామ కేసానుపర్తి నరసింహారావు మ్మదాసు చదువుకు తగిన 

పె కమిసున్నాడు సెసిడెన్సీ కాలేజిలో బి. ఏ చదువుతూ ఉండగా శ్యామలరావు 

కీ కాంగ్రెసు గాలి సోకింది. అప్పటికే (పథమ కౌం|గసు మహాసభ దొంబాయిలో 

జరిగిపోయింది. రెండవది కం కతాలో జరుగుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళాలి. అయితే 

ఒక్ చిక్కు : చొంబాయిసభలోలాగా ఇచ్చచొప్పున వనరుల్ళుణారు పాల్తొనే వీలు 

లేదు; ree సభ్యులై నవాళ్ళు కొందబు తమ (పతినిధిగా తననెన్నుకొని 

అధికాంమిచ్చి సంపాలి, శ్యామలరావు ఎవరి (పతినిధిగా 'వెళ్ళిందీ తెలియదు. 



104 మహోదయం 

సింగడు అదంకికి పోనూపోయి రానూవచ్చాడన్నటు గాకుండా కశ్యామలరాప్పు 
యు భూ 

కాంగెసు మహాసభలో నిజంగానే పాలొన్నాడు. విషయ విర్రయసధిలో ఒక 
. ఖీ 

తీర్మానంమీద ఫదినిమిషాల సేపు ఉపన్యసించి కాత ఘునమే అనిపించుొెన్నాడు. 

మదనమోహన మాలవ్యాకూడా తొలిసారి కాం గెసులో (పసంగించిందాసందవ్చంలో నే 

ఆ నాటికి మాలవ్యాకూడా నవయిు వరుడు, కిలర్ తాల్ 5 dato ty య. ఎవరాడా 

శ్యానులరావు చూసిమాటాడివచ్చొడు. మూడవకాం(గెసు మదాసులో బరిసె వుడు 
ఖీ 

రై. (1887) ఆక్కడేవుండి బి, యల్. చదువుతూవచ్చాదు, కొద en 
మళ్ళీ పాలి రొని ఉంటాడు. మైసూరు, తిరువాన్కూరు, కొచ్చిన్ సంప్రానారికులే గార 

విజయనగరం మసహోరాజొ వెంకటగిరి రాజొలనంటి బమీ౦దార్హుమూడా కొంగను 

సంస్తకు భూరినిరాళాలిచ్చినట్లు బె పెంటమ్మ రాసింది. అంపీే ఏబలునగవలలో 

1887 లో ఒకమారు 1880 లో ఇంకొళమారు రొం(గెసు నఖిల్తో ఉసెస్యుసించిసెందుకు 

నేరుగాగాని, తగుదునమ్మా అంటూ కౌర్మగెసు మహాసభలో పాలొలటున్నంమము 
భి {1 

We వు కౌరణంగాగానీ, ఆనందగబపతి అప్పారావపుమీదడ ఏ నొడూ సయ్య 
ka 

లేదని దీన్ని బట్టితెలు సుంది. “రేడికల్" అధి ప్రాయాలుగల. టర్నరు పొంను అ ఉనే 
అభిమానించ లేదన్నమాట మహారాజా. 

కీ శ. అవసరాల సూర్యారావిచ్చిపోయిన భోగటా ఏళ్విసనీయమి త, 
Tat కత 

బొంబాయిలో జరిగిన ఐదవ కొం గెస్భొ గూడా (1889) ₹ శా్యమబరొషు eg అన్యా 

డనుకోవాలి.? ఈ కొం గెస్లో ఓక విశేషం ఉంది. ఇంగాండులో సాపు షుంటు 
భో భ్ 

తోపలావెలుపలా కాం్యగెసు అనుకూల (ప్రసంగాలు సీస wT mam 
( ౮ 

సై 

(Charles 87౯2614380) స్వయంగా వచ్చి పాల్గొని పోవడము గాక, సరొనిలియం + 

అలీ 

వెడర్ బర్న్ {Sir William Wedderburn; అధ్యక్ష సొనొనికి ఎన్నివ కొపడం 

కూడా విశేషమే. కొం్యగెసు నాయకులను “రాజ్య దోహులు" (Seditionists) గా 
చిత్రించడం అస్పటిశే మొదలైంది. మృదాసు కాంగెసు (1887) లి లొ ఆ విష 
యాన్ని కుండబద్దలు గొడుతూ స్తానిక న్యాయవాది (సముఖు దైన వ్వ నార్టన్ 

(Eardley Norton} ఉవన్యసించ ఉన్నాడు. నలబై సంవత్సరాల క్రితం (సజల 

హక్కుల గురించి ఎంతో రాసీ మాటాడీ స్వ దేశీయులకు పరమాప్తులలో ఒకడని 
పించుకొని పోయిన జార్జి నార్హన్ అనే సుషపీంకోర్టు ఆడ్వొశకేటు ప్వలరత్నమే, 
చిచ్చరపిడుగులాంటి ఈ ఎడ్తీ, శాసన సభల్ల్' (పజా పతినిధులకు శం 
కలిగించాలనడ మే “రహస్య రాజ దోహచర్యి అయేట్టుంపే_ 
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If this be sedition, Iam right glad to be called 2 ‘seditionist”, 
and doubly, aye trebly glad when 1 look around me to-day, to 

know and feel Tam ranked as one among such a magrificient 
array of ‘Seditionists’. కి 

అని ఎడ్లీ ఉపన్యసించాడు. ఉపన్యాస పాఠంలో ఊదిపలికిన చివరి మాటలే 

గురజాడ శ్యామలరావును ఉ తేజ పరచినట్టివి. ఇంగ్లాడులో కాం్యగెస్ అనుకూల 

(పచారం చేసిరావడానికి జార్తిగేల్, హ్యూమ్, ల. కం ఎడ్ల నార్హన్, ప దోబిషా 

మెహతా సురేందనాథ బెనర్తీ, మన్మోహన్ ఘోష్లతో ఒక (ప్రతిని * పర్గాన్ని 
సీమకు పంపాలని ఐదవ కాంగగెను తీర్మానించింది, వీరినందరనీ మనస్సులో 

పెట్టుకొని గం the Magnificient 3661602156 అనే గేయాన్ని రాసి 

“ది హిందూ” ప్మతికలో (పకటించాడు. ఆ పద్యాన్ని శంభు చం్యదముఖరీకి చూడ 

బంపి అభవినందసనూ (పశంసనూ రాబట్టు కొన్నాడు. అంతకంకే ముఖ్య మెనసంగతి._ 

సముద్రం ఒడ్డున మిత్రులతో కలిసి కూర్చుని ఉన్న శాకమలరావును వెదుక్కుంటూ 

వచ్చి, ఎడ్డీనార్లన్ కౌగిలించుకొనిగా వీ వదలేదు.* 

కౌంగను కౌర్యకలాపాలో తల దూర్చిన ఈ అన్నదమ్ములలో అన్నకుగల 

స్వ దేశాభిమానం, 1887లో వికో రియారాబ స్వా రోత్సవ సందర్భంలో (పశంసొ 

పద్యాలు రాసి లన అండ రయకళ హ్మతికలో అచ్చు వేయించేందుకు అడు 

రాలేదు. రాబభ క్రి కౌం్యగెసు శ్వాసగా ఉండిన రోజులవి. కవులప్పుడప్పుదు రాజ 

భ రిని క ఏత్వానికెక్కిసూ ఉండిరి: యువరాజు రాకను పురస్కరించుకొని, 

కొక రడ వెంకటరత్నం (దిన్యు ఆధి బేల్సు వాందూన్టూను OD 

రృనయు అంటూ శతఘ్నుల ఉద్దోషకో పదేళ్ళ కింది స్వాగతం చెప్పి ఉన్నాడు, 

చిలకమర్హి లక్ష్మీ నరసింహం రాణీగారి స్వర్ణోత్సవానికీ వృజోత్సవానికీ కవిగట్లాడు. 
రాజకీయాలకే పెడమొగం పెట్టి సంఘసంస్త "ణదే _పెచేయికా వాలిని పదెపదేరాజభ కిని 

(ప్రకటిస్తూ వస్తున్నాడు స రేశలింగం. దుష్ట పభువులు పెచ్చు మరిన వెనకటి దినాళ్ళలో 

నరక తుల్యమై ఉండిన ఈ దేశాన్ని సమెక్య పరచి ఊహకు మించిన సౌఖ్య సదు 

పాయాలను సమకూర్చిన (బిటిష్ దొరతనం, ఆయనకు స్వర్శతుల్యంగా కనిపించింది. 

లోపాలున్నప్పటికీ, అది చిరస్తాయి కావాలని జగదిశ్వరుగ్లి (పార్టించాడు. అయితే 

& ఇవన్నీ కుటుంబంలో మిగినికోయిన రథే. కీ.శే. రుందు రి ఈరర దశ్ గారు అఖిల 
అవాలతనే ౧ 

ధారతకాం (గెస్ సంఘ (గ్రంథాలయం గాలించినా, కలరతా పెంవాయి కౌార్యగెస్స్పులలో శ్యామల 
pas) ళ్ 

రావు పారొన్న డాఖలా దెరరలేదు. 
౧ 
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శిశుత్యం నెపాన దాది నిర్బంధంనుంచి విడుదలను కోరే [ప్రయత్నాలు రాజ దోహ 

చర్యలు కా నేరవన్నాడు. 9. ఇక, రఘుపతి 'పేంఠటరత్నుం మ్మదాసు రౌం్యగెసు 

సభలో చేసిన ఘనకార్యంగురించి, (పత్యక్షంగా చూచి కొండ ఎంఠటప్పయ్య 

పర్షించాడు. ఒక ఇల్లాలిని భర్తనుంచి మారం చేసి, “వె వోర్సు' పొంది పెళ్ళాడ 

కుండానే కాప్పరంచేసూ, వెంట బెట్టుకొని రకం ళన సభిలో పాదా 0 

టున్నాడని ఎడ్లీ నార్హన్ను వలె త్రి చూపి, తీవ నీతివొదులోలో రోరిసి వ్గ్గసలేచి 

సభ విడిచిపోయాడట bere మహర్షి" ” కానున్న నాయుడుగారు. అదే మవహోసఫలో, రళా 

(పియులమంటూ కొందరు నగరంలోని కళాపంతులసు సిరిపించి కచ్చేరీలు బరి 

పించారని విని ఆయన మరెంత కటకట పడ్డాడో ఊహాంచుకోవలసింటపే, 1౧, సంఘ 

సంస్కరణల గురించి చాద స్తం వల్లగానీ, రాబథ రి గురించ మూధి విళా సనం 

వలగానీ, నాటి సరపతకేకత మడిగటుకొంటూ ఉంటే, రాజకీయాల మెలకు 
bs గురజొడ సోదరులు పవెకవలేదు, రాబకీయ | కావ్యాన్ని రాయాలని అటిన్బోరాప్పు 

ఉదిలాటపడితే, రాసి లోకంముందు పెట్టిన ధన్యటీవి శ్యామలరాపు. అన్నగారి 

ఉత్సాహంలా అతనిది తాటాకు మంటగాక, నిలిచి వెలిగిన జ్వాల అయితంరాలి. 

చచ్చినవాని కళ్లు చేరెడేసి అని కాదుగాని, శ్యామలరాప తికి ఉంటే అన్న 
తలదన్ని పోయినా పోకున్నా, సమవుట్టీగానై నా రాణించి వుండేవాడు, శంభుచంద 

ముఖర్తీనిగూడా తన ఆంగ్లభాషా వె వై దుష్యంకోటి మెప్ఫించాడు, రిలక్రత్రా ఏశటఎద్యా 

లయంలో అలాంటి విద్యార్దలుంపే దాగుండునని ముఖర్తీ అనుకొన్నాడు. అయితే 
రాజకీయాలలో తలమునకలై పోకుండా, న్యాయళా స్త్ర (గంథాల మీదే (సధానంగా 

దృష్టిని కేం దీకరించనల సిందంటూ శ్యామలరాపు కాప ద్రమనిషి సలహా ఇచ్చాడు. 

శ్యామలరావు రాసిన ఇంగ్రీమ ప పద్యం ద హిం? వ్యతికలో అచు ఎపేడి 
కూడా (ప్రస్తుతం లభించకపోవడానికి కారణం, ఆ సంవత్సరపు , ౧౮. 
సంపుటం వారి కార్యాలయం నుంచి తప్పిపోవడమే. అయినా శ్యామలరావు లను 
రచన ఒకటి,బి.సి.వి. . శ్రేవివాసాబాడ్యుల హలిక్చృం(ట ఆంగ్లనటకంలో ముగిలిపుంది. 
అప్పారావు బాల్య స్నేహితుడు షరాఫ్ ఖానా వెంకటకృష్ణారాపు 1889 లో విజయ 
నగరంలోనే “ది రిప్సన్ హిందూ థియలాజికల్ “హైస్కూలు” స్లాపించగా దొనికి 
హెడ్మాష్టరగా వచ్చి (క మేపీ ఆనందగజపతి కృపకు పొత్రుడె నాటకాలలో వేషం 
కడుతూ. గొవ్ప నటుడని పేరుపొంది చివరకు నాటకక ర్రగూడా కాగలిగా డీ (శ్రీని 
వొసాచార్యులు. ఈ నాటకం చివరను హరిశ్చం(ద్రుడూ నారదుడూ చేసిన 
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సంభాషణ పద్యరూపంలో వుంది. దానిని శ్యామలరావు రాశాడని ఆచార్యులే ఒస్పు 

కొన్నాడు. అలాంటి శ్యామలరావు వి ద్యార్దిదళ పూ రిగాకమునుయే కన్ను మూళాడు, 

కాలేయానికి సంబంధించిన వ్యాధి చికిత్సకు లొ లొంగలేదు, అప్పటికి అప్పారావు కొక 

కుమా రైమ్మాత్రమె గాక కుమారుడుకూడా, మగబిడ్డకు పదో మాసం నిండక మునుపే 
ఈ ఘోరం జరిగింది. కాపురానికికూడా రాటేదో, లేక కొ త్త్గొ వచ్చిందో, ఒక 

సిషిల్ల యావజ్డవం వె ధవ్యంపాలై పోయింది. తలిదం(డులు & తల్లడిల్లారు. అన్న 

మంచం పట్టాడు. శ్యామలరావంపే రాముడి తమ్ముడే ; 

ఆ సితిలో అప్పారావు మనస్సుకు ఊరట కల్పించింది మరెవరో కాదు, 

సంసానాధిపతి ఆనందగజపతే. 
(ఇ 



108 పముహోవయం 

తే 
ళ్ bY ॥ ల 

ఆవితా మాధురి. దా |గహించి “యిది సంఘ్యం వి ఘం 
క టా 4 

దు, విశేషం బిట నిర్విశష మిట, మాథుగ్యం విట, నటే న dl! 

క విరాజా!'యని మెచ్చియిచ్చు నృపుంజ"క్కుం జైనం గన న గ 

గవియె పుట్టుటక న్న. బాప పదిపొకం బుంధు నే, క 

వ్ Ws) 

నానా రాజాస్తానాలలో అపధాసవిద్య (పదర్శిసూ జీవిక నారించుక"ంటూ 
(oa) rn} ఇ 

విజయనగరం వ? ఎన తిరుపతి ఎంకటకవులు ఆనంద గజపతి మీద చప్బిని పప్యుదువి, 

ఆయన పేరు ఎ థీఎ తకముందే తమ రవితాపమారి సరేనన్నదట. అమీ అం ? 
జలే wel 

చచి? బోలెడనిం. జమీందారలో | 3d? డ్ + అనిన చ అదు అది గ్గ న్ని ౦దార్త లొ ఏద్య Sa మై మొక్కలకు ఉరి 

చందుడు, వెనకటికి రఘునాథనాయకుణీ చేమరూర బంకట రది, ఏద్యలలో నొపొతి 
(3) 

రసమహత్వమూ దాని అందచందాలూ ఎరిగి ఇవ్వగల వాడన్నాడు. అలాగే 
“ప ధరణీశుడో యొటుంగు, సలరెటుంగరు” అని. ఈ జంట కవులు టిసంద 

cry 

గజపతిని (పస్తుతించారు, ఏరికి మెచ్చి యిచ్చాడో లేదో తెలియదుగాని ఆనంవ 

గజపతి రఘునాథు నంతటివాడే. ఆయన హయాము (1879-1897) LOWS 

సంస్తానాన్ని కళల విషయంలో చిన్న రాయసామాజ్యంలాంటి దొన్నిగా మార్చింది, 

ఆం|ధదేశపు ఉ తరాగాన మరో ఏద్యానగరం తలె తింది. 
poe 4) wah? 

ఆనంద గజపతికి అల్లంతదూరాన ఉంటూ ఆదర్శ పురుముడిని ఒక చేవతా 
(పతిమను మనస్సులో నిలుపుకొని పూజిస్తూ విద్యార్తి జీవితాన్ని గచిపిన గుంణాడ 
అప్పారావు, ఇప్పుడాయన సమపవరి కాగలిగాడు. దూరప్పకొండలు దాపయ్యూయి. 
నునుప్ప ఏమైనట్టు ? మహారాజా మహాప్పరుషుడేనా ౩ ఆయన ఎవతెనో చేరదీభాడని 
విని, తాను _పేయసి దృష్టితో గర్జిస్తూ (ప్రతిమను వగులమొ త్రి “ఆయనంపే 
నాకున్న గర్వం, దీనికో తొలగిపోయింది.” అనుకొన్నాడు. 11 అయిజథే తద్వారా 
దెబ్బతిన్నది అబద్ద మేగాని నిజంకాదు. ఎందుకనం' పే తానిన్నాళ్శూ కల్పించుకొన్నది, 
ఒక (భమ మాత్రమే, ఆనందగజపతి గొప్పదనం, స్త్రీ లౌల్యంవల చప్బబడిపోదు. 
వెనకటి రాజుల “రసిక తా'ము.ద ఆయన హృదయం మీద పడకపోలేదు. గుణలోపా 
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లతో కూడిన ఒక అసామాన్య వ్య కిని ఆనంద గజపతిలో దర్శిం నాటికి, అప్పా 

రావు మనస్సు పరిణత మెంది. నాటికి నేటికీ మహారాజా ఒక్కటిగానే ఉండిపోయాడు, 

ఆనంద గజపతి ఆశితుడుగా (పవేశించి అంతేవాసిగా పరిణమించిన 

మనిషికి ఆయన సల్లాపాలు సందేశాలే. నూ కులు ఉపనిషన్మహావాక్యాలే 
అయ్యాయి. ఆనంద గజపతి చనిపోయిన కొన్నేళ్ళకు ; గాని ఆయన పటునుంచి 

అప్పారావు తప్పుకోలేక పోయాడు. అప్పటికి అపారావు వ్య క్రత్వాన్ని వావ 

కొన్నాడని ఈ మాటలే తెలుపుతాయి : 

ఆనందరాజును గురించి ఎవరెనా సహజంగా వొక (పశ్న వేయవచ్చును" 

ఆయన జివిత పరమావధి ఏమిటి ? యుదవీరునిగా, రాజకీయ చళురునిగా, 
య 

రచయితగా ఆయనేమెనా చర్మిత్ర సృష్పించాడా ? లేదు; ఆయన చరితను 
సృష్టించలేదు. చరితను, రాజకీయ చరితను సృష్టించిన హిందువులు అ భై 

మంది లేరు. 

ఆనందరాజు సాహిత్య కృషి అంతంత ; అపుడపుడు వాసే పద్యాలకు, 

వేదాంత చర్చలకు అది పరిమితం. [పపంచ దృష్టిని అకర్షించగలిగాననే ఆయన 

క్రెయిము (పతికూల పరిస్టితుల మధ్య ఆయన సపెంపొందించుకొన్న గుణశీలా 

దులపై ప్రాతినిధ్యం వహించే ఆయన వ్య క్రిక్వంపై ఆధారపడి వుంది. ఆయన 
తన వ్య కిత్వములో హాందూ ముస్తిం యిం గ్నీమ నాగరికతలను (పతిబింబింప 

చేసుకొన్నాడు.12 

ఆనంద గజపతి జీవితకాలంలో అప్పారావు ఈ మాట లనిఉండలేడు. 

ఎందుకనంపే భయం వలా భక్తి పల్లా కాదు; తానింకా యువకుడు ; సాధకుడు; 

మహారాజాకంకే ఎంతో 'దిగువ నున్నాడు ; ఆయన సౌజన్య శాంత గాంధీర్యాలలో 

ఓలలాడుతున్నాడు ; ఆయన వద్ద "రాజయోగం" సొధన చేసుకొంటున్నాడు. 

నిజంగా ఆనంద గజసతి గురజాడ అప్పారావు జీవితగురువు.13 

గురుని జాడల్లోనె శిష్యుడు నడిచాడు ; గజపతి (క్ శొపన పట్టాడు. 

ఆనంద గజపతిని అంత టివాణ్లి చేసింది తంది విజయరామ గజపతి AU 

మా(త్రమే. లింగం లక్షాజీ ఆంగ్ల విద్యా గురువు కాగా, ఒకమొల్వీ పార్మీ (ఉరూ) 

భాష నేర్చాడు. భాగవతుల హరిశాప్రీ, మెనూరు ఖీమా చార్యులూ సంస్కృతం 

నేర్పారు. స్వయం కృషిలో ఆయన (ఫెంచి, లాటిన్ భాషలు సొధించుకొన్నాడు. 
ఇంతటి విద్యావంతుడు గనకనే “వము జూచిన రాజులం దెల్లనొక్క _ విజయ 
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నగర మహారాజు వే త్ర” అని తిరుపతి వంకట కవులన్నారు. సాహిత్యానికి సంగీతం 

న దోడు. ఈ లలిత విద్యలవల్ల “రసికత” "పిరిట వట్టి భొాగలాలసుచై బదిరాదేయో 

నని, మగవాడికి కావలసిన గటి శిక్షణల నిచ్చాడు, అండీ : గుర్రం స్వారీ, రోసరిచ్లు, 

గొప్పవారి ఆటలై న పోలో, ీకెట్ వగెరాణు. ఆశించిసంతరం-పె అద్భతమైన 
ఫలితం కలిగింది. సౌకుమార్యం భావంతో నేగాని దేహానికి కాదు; ఎిబస్యం మంచి 

వారిపట్ల నేగాని పనికిమాలిన వారిపట్రకాదు ; సంస్కారం ఏద్యావంతుల నదముషనేగాని 

వినయదూరుల సడుమకొదు. మనుషులను ఏలాన వస్తువులుగా నాదుకొని ముచ్చట 

దీరాక తోసి వెయ్యకుండా వారిమనస్సుల అందచందాలను గు _ర్రించి వాటికి తగి 

నట్లుగా తన వై ఖరిని సిర్హయించుకొ నేవాడు. కొండెములూ దబ్బరమాటలూ చెవిని 
బెట్టక కిందివారి లోపలేశాలను సహించి వారికి తలలోని నాలునై వ్యసహారించాడు, 

దిగబడి వస్తూ ఊన్న మార్చులను గమనించి, అవి మంచివై తే నొటిని ఇంతుచేతులా 

పటి పిలుచుకొన్నాడు. ఆనంద గజపతి ఏ పేమాడాలకేె నా గొప్పవాడే, 
థి సజల 

త్రమావంతుడు, పరమధార్మికుడు, సర్వవిద్యా పొరంగతుదు ఆఅగునీ 

రాజు నర్వదా పండితమండలీ పరివృతుడె విద్యాగోషయందు. కొలము గడుపు 
చుండెడివాడు. 14 

సాహి త్యాథిరుచి సంస్తానాధిపతుల చాలులోనే ఉంది. విజభునగర 

మంటూ ఒక బి స్తీ తల తేకముః పే, కుమిలి అనబడే కుంఛికాషురంతో 

ఉంటూ పూసపాటివాబ్ళ రాజ్యం _చేసేకాలాన తొమ్మరాజు Me 
బిజయం, వేంకటపలతిరాజు ears, ఆనందరాజు. w 

రాయాయలణుంరచించి ఉన్నారు.బొవ్చిలియుద్దకాలపు ఎదవిబయరామరాజు గోగుల 

పాటి కూర్మనాథకవిని పోషించాడు. మరొక విజయరామరాజు అడిదంనూరకవిచేతి 
మిగత రాజుల నందరినీ తరాజులుచేసి తానొక్కడే రాబశనార్తుడుగా (పశంస 
పొందాడు. అతని మనమడూ అదేపేరుగలవాడూ అనందగబపతి తండి. రొశీలో 
(పవాస జీవితం గడిపి తన తండి నారాయణ గజపతి గతించాక, ఆయన ఎన్నిక 
చేసిన వధువు అలక రాజేశ్యరీదేవిశోబాటుగా ఎందరో పండితులను వెంటదెటుకొని 
1848 లో విజయనగరానికి మరలివచ్చాడా మూడవ విజయరాముడు. వేచ్చిన 
రెండేళ్ళకు ఆనందగజపతి జన్మించాడు. తర్వాత గవర్నరు జనరలొగారి మెప్పు 
సంపాదించి “మహారాజా అనిపించుకోగలిగాడు (1868) ; అలాగే విజయనగరాన్ని 
ఒక విద్యాపీళంచేసి పండితులనూ కవులనూ పోషించి సెథాషనిసించుకొ న్నాడు, 
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ఆసందగజపతి అన్న ససితనంలోనే పోబట్టి తలిదం(డులకు రెండవ కుమారుడే 

దిక్కు య్యాడు. తంది కుమాళ్ళ సంబంధం చి|తంగా ఉండేదంటారు. కుమారుడు 

సామాన్యుడుకాడని తండ్రికి తెలుసు. అతని “శారదామందిరా'నికి తన మోఠతీమహలత్ 

నుంచి వచ్చి లోన అడుగుమోపేముందు, ద్వారంవద్ద పాదరక్షలు విడిచి మరీ 
(సవేశించేవాడట విజయరామగజపతి. అలాంటి సంస్కాారికి ఇలాంటి ఎ త్తమ 

సంతానం సహజంగానే తగిఉంది, ఏజయరామున ఆస్తానంలోని పండితులే ఆనంద 

గజపతికిగూడా కీ రిని సంపాదించినవాళ్ళు, కాబట్టే పూసపాటి తెలుగురాజుల 

ర కంలోనే ఉందనుకో వాలి ఈ కళాభినివేశమనే సుగుణం, దానికి అపూర్వమైన 

వ్యా పిన, అపారమైన సాఫల్యాన్నీ కగిలించినవాడు, పూసపాటి తెలుగువంశపు 
కొసవెలుగు ఆనందగజపతి, 

అలాంటి మహాభాగునితో అంత పరిచయమేర్పడడం అప్పారావును వరించిన 

అత్రి పెద్ద అదృష్టం. ఆస్తానంలో ఎర్పడిన 'డిబేటి ఏంగ్ క్ష బ్ “కు ఉపాధ్యక్షుడుగా ఎన్నిక 

కాప్టతం ఈ అదృష్టానికి నిర్షిషమెన రూపాన్నిచ్చింది (1889). ఇప్పుడిక తాను 

మహారాజా ఆంతరంగికుడె, అనుమాన నుక్కరదు, అలాగే విశాఖ మండల 

స్వచ్చంద సేవాదళ సభ్యత్వంకూడా. రెండవ ఆఫన్ యుద్దం నెపాన రష్యాబూవిని 

చూపెడుతూ ఇంగ్నీమవాడు తన పబ్బం గకుపుకోసాగిన రోజులవి. ఉన్న రాణువ 

చాలక, ద్వితీయ రక్షణ శ్రేణిని నిర్మించేందుకని జమీందార్త సాయాన్ని కోరాడు, 

వాళు న స్వామిభక్తి కిని చూపేందుకు అవకాశం తమకెప్పుదెప్పుడని ఎదురు చూసున్నారు. 

ఆనందగజపతి ముదలె ౦ది. మండలంలోని (ప్రముఖుల సెనికుల  దికుసు 

ధరించి ఆయుధాలు ప్రయోగించడం Se ఇరవయ్యారు 

సంవత్సరాల వయస్సులో కూడా ఎనబై పౌన్లకం"టె ఎక్కువ బరుపుతూగసు శల్య 

మూర్తి గురజాడ అప్పారావు తగుదునమ్మా అంటూ ఈ సెవాదళ్ల సభ్యుడయ్యాడు. 
మహారాజావారు కోరడమే తరువాయి, (బహ్మసమాబమే మోగానీ దివ్యశ్షాన సమా 
జంలో మాతం సభ్యుడయ్యాడుకూడా. అయితే అంతమాతంలోనే ఆ రెండింటి 

తోనూ తనసంబంధం అంతరించింది. సేవాదళ సభ్యత్వం మరందుషా పనిరిరాకున్నా, 

ఆ రోజులలో |ప్రబల్లోకూడా వ్యాపించిన యుద్దపు బెదురు గురించి కోను 
నాటకంలో (పసావించడానికె నా పనికిపచ్చింది. 

a WS Oy స్ 
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తం|డిహాయాములోనే ఆనందగజపతికి విగ్యబన పక్షపాతిగా పేరుండేది, * 
a ఇలు యు 4. 

2 యో అవే జే జో sb > బే oa wef + * అనంద గజసరి పంజితజనవిచేయుదనేందు వనే లోకములో. వామికల్ నున్న గుర twa 
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ఒక వూరు తన నాశ్రయించిన క వఏని తం|దీపదకు తీసుకెై, ఎనక ఎన్నడో అడిదం 

సూరకవి చెప్పిన “రాజు కళంకెమూ రి” చాటుపును తలదన్నేట్లుగా మరొర పద్యం 

చెప్పించి, తానై దాని సార స్యొన్ని తండికి విజమర్చిచూపి, రోవి కోరికో తీర్చించా 

డట. తాను వే త్రకాపడమేగాక వె తల పత్ళ త్వాన్ని (గదాంచి సత రిఎదే చెడ్డ 

బుద్ది ఆయనది. . సంస్తాన వ్యవహారాలను తర్తి చేతవెట్టి, తాను పామేషా. కళల 
నిషాఠో ' పొద్దు పుచ్చేవాడు. ముడుంబై నరసింహాచార్యులు, కొార కొముకాస్త్రి, 

మండ కొమేశ్యరశాస్రీ, భాగవతుల అడ్మీనారాయణళౌ స్త్ర, ఏరి వెంంటళొగ్రి, సేరి 

కాశీపతిళాస్తీ - ఏ కొలువుకై నా వన్నె తేగల పండిత రత్నమాల ఇది. ౨ కులు 

దూర్యాసుల సూర్యనారాయణా స్రీ, గురాబతుల ('ఏ 

వాయులీన విద్వాంసుడు కలిగొ ట్ర కామరాజు; తుద వీడా వొదినా నిష్సయిదే న కొని 

రాయని రసుణయ్య; హిందూస్తానీ సంగీతొజ్డాలు మహమతి ఖాను, _ మస్మతొభాను, 

Ca సె ఎంకీట ప్రమ సళ ఘు 

అబిదుల్లాథాను, నిషావ ల్రీవాను-3రన్వతీదేవి రెంతవ పదాన్ని పటి నాదసుధను 
(గోలిన అద్భుత శిశువులు. 1001లో Ww లో అజ్లాదాడిఫిట్ల నారాయణ 
చాను ఆట పొటల 'మేటితనాన్ని మెచ్చి మైసూరు కహా రాత సత్కరించినట్లు 

వార్త వచ్చింది : విజయనగరం దాడికి మెసూరులో గురజాడ అప్పారాపు ఈ 

వారసను మహారాజా చెవిని చేశాడు. అలా లభించింది “హరికథా పితామహూు'క్షికి 
స్వస్తానంలో 'రాజా'స్హానంలో తొలి (పసవేళం,ఇందుభో ఇతరుల (పముయంకూడా ఉంది, 

గురజాడ అప్పారావుకు వ్య రీత్వం ఏర్పడ సాగిన రోజులలో అది పీల్చు 
కొన్న (పాణవాయువు ఎంతటి సుసంస్కృతమెందో నో ఈ జొవితా 

న nn 11 గ 

కథను కము ప రా be ల్ Sy ret రా is. ర్ు (వ్విఖీయ గాగ) phe WT 5 అం 

నాగ ఆర్మిధ భాషా సంరక్షక సమాజమువారు పీేరొ గ్రాన్నారు : 

Tey అస్థాన పండితు లేమి, యితర పండితులేమి యూ wt “Dod 
"యని నంబోధించు వాడుక గలదు. జఒరనారి (మొర సును MT Dud 

నుండియో వచ్చి మహారాజును బండిత( పభూయని సంనోరించుచు గరి టోరటును 
గ 

శా జెప్పెను, అ నుహారాదా శోకమును విని నంతనీంచి “పండిత పూ” యను DO పన్ను 

గా 

2 

te 

న్న 

గ అని ఆ 
ష సమాసముగంజెప్పుట కం బహ్మువీహి సమాసము “ంబిప్పుప యెర్భుప రసవంచిదు) 

నుండునని యా పండిత వర్యునితో సర సముగంబలికెనట 1... మారుంబండిటు జీ Dy 
యాయన చమత్కారముగ సెలవిచ్చినారు. ఆ మాట యాయన నోట వలుటటి నంత 
సాగసుగా నున్నది... 

ఇటువంటి కట్టు కథలూ ఐతిహ్యాలూ ఎన్ని వాడుకలో ఉండేవో | 
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SR శ ee Tn లా EF గా ఒం లో జ em) నార న్ అదవసరమెంది. ఆనంద గజపతి ఘనతకు మరెన్నో నిదర్శనాలున్నాయి. దాటి 
eee 

eer న బహు గంథ పుస మ. (ఆత శలక్షరాలొ వఏరా~దెన 
హా పసల పో 

TS , (Aslatic society} సంస్కృతి చర్మితలో ఒక పెద 

స కాగలిగింది. చర్చిత . పుశావస్తునసంసదు కక శాస్రతు -రాహిత రిం 
| అ 

ఇవన్నీ, పరిళొధనకు రంగాలయ్యాయి. మాక్స్ముల్లం (Maxmuller; అన్నట్తు, 
| 

rs 

వదక అంగవెసి దాటి యూరపియన్ వావసీమలో అడుగుమోపిస కొ తజొతి 
— 

మనసును రడికాన స్పట్లి "సరగసొగారు. ఈ విద్యా కొానంలా పండిత పొషకుదుగా 

ఆనంద గజపతికి సముచితమెస నానం ఇవాలి. కాసటో క సఐస్మ సత 
| ల న 

” pany ఇ” ( > మ షం TT టు ౧ Fa లే 

గంథాఅ నిచ్చు పయిసూ, ర ఈ టి లలు పన. Bu dS Nae) 
(on a) 

(The Vizianagaram Samskrit Series) పుష్పాలు గుచ్చాడు ; మాక్సిములర్ 

కృషి భలితమెన బంటూ ం ; తొరానావ తర వాచసుతి కూర్చిన చృజ క అ దయ 450 Drug 3 ల! గ్రా వ్ స 

సంస్కృత ఎజ్హాన నర్వున్వం ; మున్షీ మహమ్మద్ పాచామియా కూర్చిన 
Ww 

లో 

ఉరూ బద ESS TOTES sO వంటి వాటికి రెండు చేతులా 

ధనసహాయం చేశాడు. ఇక స్థానికంగా తమ తండి హాయాంలో నే ఎర్చామెన 

ముచాక్షరశాలను వృద్దిజిసి ఆస్థాన పండితుల (గంథా అను, ఆశితుల రచనలను 

అచ్చు వేయించాడు: oj కొబరు౮ (మండ లక్ష్మీనరసింహకవి), 

ఆంశ్రద నింధునారయిు (కొల్లూరు కామశాస్త్ర), కుజ నితయు లు(గురజాడ 

(శ్రీరామమూ 9): అకొమీదర్లు ఉకుయుం యా య్ఫట్తో ఛాంత గుం [౧ వాయు 

(కార్మికేర్ దొర ఆంగ్లరచనకు విజాపురపు కోదండరావు అనువాదం), ఆరో 

అంగర Wr er ee కా మశ్వరళాస్ర్రిపగై రా. శూ(దులవలంబించ 

వఐసిన ధర్మాన్ని తెలియజేసే ౩౮ rie కులాల లన సంస్కృత గంధాన్ని 

గజపతి స్వయంగా అనువదింపబూని, కారణాంతరాల వల్ల కొల్లూరు 
శా 

ఆనంద 

కామళొస్త్రకి అప్పజెబ్బాడు. ఆ ఆ కారణం మరేదోకాదు: మిల్ (0410 దొరగారి 
న! 

తర్యాళాసా9న్ని అనువడించాల నే కోరిక, అదేమందోగాని, టీటీ * The Treaty 

య దమ నాలను. చకకని వక వాడ యాలను గాపుయాననా కానాల. మలాల పం లు కాం లారా పాల లావాను కం రా రా వానా తారా లా అంక. ఇ జ మాక చైతన డా పలి గాకా. అలలా జు. న! 

am గ్ నా శే ఇ ఇచే తా చై వ. Cal ఆః గ FE MLM HET Dd సరాలు జలాల్ తిష ఎసుక్యూదున్న (ame aa) © 

Mas అఆ a జ ష్ శ్ర లా ఇ అటో శాం 
క్ష శ ర మాస్సయ హం నవే ఎంచి ఎనఅను తరము. గ దరు రలకదా లోని కెవురు రాన్ కల్నల్ దీం Can శ్ 

మట రెప్పించిన ఆనంద గజపతి ఇంగ్లీమ త సనా Co 

(wr 

Tee నతు 

చేసముపన్న ఒప్పెంపం ఇది, 1/58 నవంబరు 15 న జరిగింది. దీన్నిగురించి విశాఖ పట్నం 

న శ జి న్ా i ఆ ర గ్, ఇ బలా వతాంప సంగహదబులో ౪26 పుట ఇలా వరించింది: 
9 మ 

గై 
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పేరిట పూసపాటివారి చర్మితలో ఇటీవలి ఘటనలను గురించి ఉర క సకం 
(ee 

ఇంగ్లీషులో రాసి, దాన్ని అచ్చు సందులు జగిన “ చెప్పిలసు “ర గొను 
గోలు నయవ్రల సిందని ని అప్పారావుకి సని ట్వ ఎమాచి SEO. తం బంగ సపళ 

సంస్తానహోదా రాబట్టుకొ ః (పయక్నంతో ఇదిఒక నాగం 

ఆళు గవిత్వంనుండి తర, అత్వశాస్తాంలనింటు ఉస న్ని ఆనందో 

గజపతి ఎంతటి విద్యాధిరుడో అంత నిగయవం మేము: DOS TE గ అంత a hd 

విడిచింది ; కావ్య (ప్రియత్వం ఆయన థానాలకు దొర్చల్నాన్నిన్వవ స, HUY 
ఆయన గుణాలన్నిటికీ నాయకమణి మంచితోనముని చెబుతూ, “ఆయిన సరళ 
స్వభావులు, కొరిస స్య మెరుగరు. ఆరరహాదయు లు. సచ్చీ అనంతు న. జంతు 

నల ఆయన చెంతప్ప న్నప్పుడు ఏ ఎపరిరై నా i తాము ష్ట్ర. షా న. భాం త అలి 
oR) 

సజుడు. భాషా పాండిత్యం ఆయన ees సుష్కచ క్క వర్క న. pee gS 
Crt, 

చక 

తుంది. ఆయనపట పూజ్యభావ శుదసుంర న్నాడు టనిక్బిరావు. ఈ గురూ 
Cue) nt) 

లకు తగిన రూః స దను మరార ఆంధుదు ౬ కొండి ఇంకటప్పంన్యు = ఇలా 
పరించిపెటాడు : “నారి సంరూవము అత్యంత నిప్పబుడగు శిల్ప వరటైస 3 చ్చని 33 థు ఉం ట్ 

బంగారు (పతిమ వలెనే యుండెను. వారి ముఖారవిందము ఎన్నిసా మ చూచినను 
యింకను చూడవలెననియే కోర్కె పృటుచుందెను. తెల్లని లాగును, చల్లన జ 9గిరభొను 

యి 

తొడిగి, దాని'పె పైన నల్లని పూసలుగల బంగారు తాపళము మెడలో డోకా న్ నములు 

చెక్కిన న. ' ఏజనిటోపీ పెటుకొని సభలకు వచ్చుచు Vom నానింసమయు 
(అ టం 

గొల్పుచుండెను. ఆనంద గజపలియను నామచేయము వారియెడో సారము సొధ్య 
hw 

ARORA Yee గం 060464 042 ఆ 14 తంల WANE 

ఆటీటీలో దోవుడు (సవ్యము సమముగా పంచురొనుటకును. ఉం ౨గిన్ శం 
అన్నింటిని రాజుగారికి నొ పవృగించుటకు? ఏను, వాని రాటళ్ము రుం ఛోటా 

నదీ ముఖములయందున్న ప్రణ యులను, రేపుస్రలప ఆపను, నొని నతడు". RUE 

రాబళ్ళ సహితముగా కం ఎసీవారి రి చెందుటవును, క ర... vo i 

యొర్కంటికి దం 00,000లును (నత త్తే కో మూసీసర్ల (వయముబనియ ల వ ౨. 

(శేవేశించినది మొదలుకొని రు, 8,010 లును రాజాగా రిప్ ంచుదుందుటి ము, ల టీటీ." 

నిర్ణయము చేసినారు, 

అయితే ఈ ఒస్సందానికి అనతికాలంలోనే కం పెసీవాస్ళ తూ పూ Fu tad Wy nove 

శంలోని శ్రీకి స్యతంత సంస్థానాల్లో (Principalities) ఒరటి/గా పరా VR టంసునన 
రానికి ఆపోదాను తప్పించి వెయ్యసాగారు, నాలుగు లతల రూపాయల క | బొమ్మిఏి 
లక్షలకు పెంచారు, దొనిఫలితమే అనంద గజపతి వాత సుడైన విజయరామ గజి బలపెసీ fiw సం 

వారికి పద్మనాభం వద్ద 1794 జులై 10 న జరిగిన యుద్దం. (పద్మనాభయుదం ; బయింతి 
కామేశ్వరరావు. +) అ 

wh 
(oy 
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ph మయ్యెను.” మదరాసు నగర వీథులలో ఆనంద గజపతి చిత్రపటాలను అమ్మె 

రోజులవి. 15 గురజాడ అప్పొరావు ఒక్క దేకాదు, ఆ కాలపు వాళ్ళంతా ఆనంద 

గజపతి గొప్పతనానికి అమ్ముడుపోయారు _ డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్ వామువంటి 

గవర్న రుకూడా. 
aa) 

a ఇ 

షష రై దొ 
చ 0 శంభుచం[ద్రముఖం, కట్టిలేవగొట్లింది అప్పారావు కవి _ వ్యా కినిమట్లు 

ఆనందగజపతి ఉద్చోధం అప్పారావులొని మాసవ వ్య కినే లేవగొటిండి. ఆయన 

మేధావుల నాకర్తించేవారు. వాం (ప్రజ్ఞా పాటవొలకు తాను సై తతు. కూర 0 

లకు తాను తీర్చరి. పుస్త సకొలనుండి రాబట్టిన జ్ఞానం వారిచై తే, తనది లోకానుభవం 

నుండీ సేకరించిన "జీవనమధువు. లను ని మందలింపులుగాని లెని 

సమానస్టుల స్నేహసహకార సుందరమైన విద్యావినోదం_ఇదే ఆయన జి పొదుపోక 

కన్య రాజునై. ననూ, కించిజ్ఞాడను. రాజు నొటనే కించిజుడను అనవచ్చును” 

అంటూ ఖల్తతవయిు నాటకంలో అప్పారావు మాట్లాడించిన కర్రి మహారాజు 

ఆనందగజనశే ; ఆ రాజాస్తాన పండితుల కుమ్ములాట లిక్కు_డివే, అయితే ఆనంద 

గజపఠతికి కాసింత అహాం౦ళొ రం కొస మెరిలాగా ఉండేదని అప్పొారావే అన్నాడు ; 

అది తన పదవివల్ల చేకూరిందేగాక జన్మతః పచ్చిందికూడా; లోకం దృష్టిని 

ఆకర్షించానని ఉబ్సిపోయేవాడు. అయితే ఇది దుర్గర్వంగా మారిపోలేదు. అందుచేతనే 

తన "ఆసానకవి పండితుల జీవితాలు ఆయన జీవితంతోటి “పెనవెసుకొని పోయినవి. 

తాను ఒక విషయాన్ని _పనాపించి ఇతగులను మాట్లాడేట్లుచిసి చర్చను విమర్శక 

పంథాకు తెలివిగా మళ్ళించి సారథ్యం సిర్యహాంచవాడు. చర్చలు బహువిషయాల 

మద.అసలపి చర్చలనిపించవు, సల్లాపాలనిపిన్తాయి. AOE EOE 

బింతలు జున్ను అప్పారావు రచనతలొ వొటి సరళి కనిపిస్తుంది, 

ఆయస మాట్లాడురున్న ఉప్పుడు హృదయంస్పందిస్తుండి. దివ్యానుభూతులు 

జ్ఞాపక మొసాయి. అప (పసంగాలుకావు, ఉపదేశాలు. 

ఒక లోకజుని చరణతలాన కూర్చుసి బీవివ వ :దభాష్యాలను అలకిసు న్నటు, 

నానావిధ సంస్కృతుల సారభాలను మూజూస్తున్నట్టు, సామనన్యాన్ని మనస్సున 

తొపితం చసుకొంటున్నటు, ఆగందగజపతిపెటిన జానభిక్తను దోసిలిపటి స్వీకరిం 
ee శు ళ్ స 

చాడు; స్వీకరించినదానిని సాంతపరుచుకొని తన రచనలద్వారా లోకాసికి పంచాడు 

గురజాడ అప్పారావు. అతని మదినీ హృదిసీ మలిచి మెరుగుదిర్చినవి మహారాజా 

నుభాషితాలే. ఆయన సన్నిధిలో అప్పారావు“రాజయోగం”అలవరచుకొని డూ 



గి 

శీ 
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| శ x 1 ఇ జ ॥ | 

శు | న్ ఖ ఆలీ ళల ఆ జీన 0 

ఇలు కిట్లో జ్య ఊం న! గ న్న / అట్ల టొ wr a ‘ ny ర. 1 sy టక! గ 4 శ ఖ్ % ల. . * ‘ (3 i స Wr ed ఆయిలీ DOD ఊఉ Wg don « ar WW మీ అహ1దిరా టి ఒో wed 
wee hd 

గ ఖీ ఉట జ వ నస Cy 4 జలే ఖ్ వం. ల గ | ఖీ tas అటి 
అనరొాటలొ గసటిం. బు ఆయునిసు న వళ ర అ ట్ర స స. ) "ay అసం BE న ఖ ల్ ent oy 

క్ 1 గ! | శ ఖ్ ల్ జ్యా" గా రో బే అల్ రే. ళ్ అట గా ర mn wy A wp ో చడలలో చింత అస అను. దాటణజసుగొని ఆ అయయ ఆ టిడి టాం రారు 
వి hol ow mh లి ళీ 

nan in” wR path ర ల అ ey Wh 0? 4 mt Sue he సల + Ae Was జు 7 . అరిటకౌ యకూర సఖ్యము అబుచతాడు. ర ముంంటలల షప గ no a గ్రాంట న. 
Wd న. 

se) శః " జ సో శ ఉక గ్ అష్. ఖ్ జాట్ల య స ae) at ల్ అ ॥ K ME బంటబటెటదురుపో తాడు. పడితెరుండా చేదిదిలుగా రెందురేబ. హూాసయున ty se 
॥ ఓ. 

+ ఖ 

వ ఆగ్ ఖః ఫ్ర గు wr వ్ యం! ఖా గ్ ME జ (లో అ కో! క. హై 4, uN Wowk supe mie WW భ్ ళ్ళ §000 ed) to od ఆపో నల టు Wie భన న eho iow క్ల 0 ty (a) ఓ 
స్ na) ర జీ ళీ ట్ జ శ / శ ఇ స తావి ఫ్ర prt / ” ar by An శీ pa లీ స ళ్ wy , 7 5 ర్చింం వొాగుంటు౧దిని DOI nD జొయాంం ఖా ఇక ల్ని, దిగను ఇస bs 

* 
We nk తావ అంగ + wf జన జీ ట్రే ఏ అ అటా wR gy" శ అద బచిసూ ఉండమని సంబదపొలు  సెతపన We టు. సుతి 

Ww YY rredd థి we 1 
age] mw అలో, (1 4 అట్టు అల్లో అట్లీ అట శాప హు (a ka pl yan st ; వెంకటరానుదాసు సంనొనం  సవలో ముస అబనట్టుపు, వ re Oda స 

wm WY సల ఖో emf) శ సే Pom ఆలా 4 Wm గజ * 1 ఖో త 10 | ణు అ న్య i న్ wk, 1 విజయినగల౦ కొట ఖిలదాధుగా నియయసూ, ఎపగిపలి సట అగరోరుద్ వనన ఉండి 
aa) wok) 4 

జ 
wid 

(౧౫ 4h CC అ. 4 జం శో Coa os Fe! Cre (౯ శి ys ధ్ du పొమ్మని ఆ ముసలొాయనలు సలవహోఇనొదు. నమవోరాణొ వొలిచి ఆనం బె er” ar 

శ ళీ ప్ అని అప్పారాపు రాసుకోడూ మరి? మా తల్లీ గారికీ అక్కుగారికీ నీసంటే సష్ముకం 
అన్నప్పుడు, పొంగిపోడూ ? తనపల్ల ఆయన (పైతిషదం *రిగిం_ రి లగినూడమ, 

తనవల్ల ఆయన మనస్సు చాధపడగూడదు. “ఆయన ఆచేశించిన రొర్యాన్ని 
అబీ అలీ రోజో గు + ఖ్ | నెర ఎర్బడానికి నేను సదా సంసిద్దుద్ద. అతి రష మనా, దాగిగి స్య రీంచాడానికి 

y అజ! 

హృదయ పూర్వకంగా |పయత్నిసాను,” 
చ 

అలా ఆనందగజసతి ఆదేశించిన పనుల్లో అత్యంత నికృష మనిపించే దాని న్ న 3 Cg) ళ నుంచే అత్యంత ఉత్కృష్టమైన మానవీయ దృక్పథం తీగ విడిచింది. మహారాజా 
ఎందరో వేశ్యలను చేరదీళాడు. తనభార్య వనజకుమారి పోలికలున్నాయని ఒకతెను, 
మరొక కొరణం చేత ఇంకొకతను, ఇలా, “హృదయ, (పజాా సొందర్యములంసే 

ఆయన ముగ్గులొ తారు.” చేరదీశాక, ఆ మనుషుల అవనరాలస్నిటినీ తీర్చజాసొడు; 
Wa nt ణ్ జ ఉన అల్లో i సె, ఖ్జో ' ge : 

లోట్లను సరిదిద్ద జూాసనాడు 5 సంస్కరింప జూసొడు. అలాంటి (పయలత్నాలనన్నిటినీ 
బూడిదలో బోసిన పన్నీరు చందంగా చేసింది ఒకానొక ఉంప్పదుగ త. మహారి 

4 అటో ఆర ళ్ అద | న్లో అయినా కొకున్నా, మహారాజా ఓర్చు సన్నగిలింది, అందుచేత ఆ shes ag) థు జో య లో 0 CE జ fo wl? టో సదపిని సం కస్పగించ డు. పుహారాజావాది ఇచ్చెకంపొ సం బయ్యరాని 
పనులు చేసున్నాడని లోకం వేతెతి చూపి వ ప టు పటం. సున్నా Es పి ముఖాన ఇంది బుగద కొడుతుంది 

సుమా, అని హెచ్చకించాడు కూడా. అప్పారాపు ధె ర్యంచేశాడు. ఆ అడివి “మని 
ఆ 

షి'ని మచ్చిక జేశాడు ; ఒకదారికి తెచ్చాడు. ఆ మనిషిని కానెందు; అసప్యాంచు 
కోవాలి ? నిజానికి జాలిచూపాలి. నాటకీయ దృషే ఉంపే, ఆమె మసస్సు పనిచేసే 
అల్లో 4 pag ey గా గో పద్ధతులను ఆక శించుకొని, వ్యక్తిత్వాన్ని గు రెరిగి, గౌరవించాలి. అందుకై తాను 



అష డ్ నా అవని న్న వై wo సళ రా రాలా ప 
మంరొయు ఏ పనళల నారు ఆ భాతర లనటూ తొడు పాతను మ జ స 

ం ఓ్న ములో 

ల ఆచ ఖ్ = 5 ర ప శా న్న చి మ్మ ఈసదించుకొస ౭ం్నాంద నాటకక ర ఆ సరుకే తగరు. సాధనతో తన ఇః 

యిష్టాలను అదుపులో పెట్టుకొని, అవళరి వస్తువును. దాని పరంగానే చూడా 
తప్ప తససంంగా చూడకూ కదు. అప్పారావు అకుకేకో నేద్చిటోయి తానెంతో 

నేర్చుకొన్నాడు ? “నిజానికి గత ఆరేడు సంవత్సరాలలో కొ త కొత్త అనువడాలు 

కలిగి జీవిత సరిజ్ఞానం అధికమయింది. జీవితాన భవాలు వై విధ్యము అసు భూతులు 

క నూతన దృష్టిని కలిగించాయి.” జాలి? మేలి గుణమని నీతి. 

దుంగలను వడిలి వేసి, (పవిహ చా నో 'కొట్టుకుపో మే అశుదాని న్ని సుప 
| లం 

చేతినిండా జవిరిపటుకొ న్న “విమర్శకులు ' కొందరు. అప్పారావు శీలాన్ని ఊనాటికి 

ఖూనీ చేసున్నారు. అందులో గిడుగు రామమూ రి శిష్యులె న పొరనంది జగస్వాథ 

న 

స్వామిగారు కూశా ఉండటం ఆశ్చర్యకరమే. వీరేశలింగం సాహిత్యాన్ని అప్పా 
రావు విమర్శిస్తూ అధమ శృంగారం గురించి రాశాడని వీరి కినుక. వీరళలింగంపై 

వీరికి గల గౌరవం మెచ్చదగిందే గాని అప్పారావుపై గల చులకన ఏరికి తగినిది. 
“కళా ప్రియులు, రసికవరులు” అయిన కొందరు, వెళ్యల యిశ్ళలోదూరి, ణా 

దాల ద్యారా లాలిత కళలను కిడుపునిండా హృదయము నిండాను జరిగించి 

ఏ పదిగంటలకో స్వంత గృహాబు చేరుకొనేవారు. కొందరు స్వంత గృహాలలో 

ఈ వినోదాలకు ఏర్పాటు చేసేవారు. నాగరిక కుటుంబాలలోని వ కూడా 

వీటికి అలవాటు పడిన వారు ఉండిరి. ఇది ఆనాటి నాగరికత, నాజూకుతనం 

కళారాధన.” 16 పీరెశలింగం |వథావొనికి గిడుగు రామమూ ర్రికో సహా ప 

కిమిడిలో అనేకులు లోనే నట్లు బురాశేషగిరిరావు రాశాడు. ఆనందశజ 

re దాటుకొన్న చాలా ఎళ్ళకు విజయరామ గజపతి కుమారులకు “ట్యూటరూిగా 

విజయనగరానికి వచ్చిన గిడుగు రామమూ ర్తి, ఒక ఫోగంమేశం నుంచి అనమ్మ జకో 

లేచిపోయి అప్పారాపును ఇరకాటాగ పెట్టాడు. రామకలకం అనే వెళ్ళతో శరీర 

as ఉడిగార కూడా, ఆమే బుగ్గలసౌట్లను మెచ్చి మాత మే ఆనంద గజపతి 

ంచుకొస్నాడని ఒక [(సశ్నకు సమాధానంగా అప్పొరావు చెప్పాడు, ఇసి జీవిత 

వెబరకే సంబంధించిన అంశమని గిడుగు రామమూ ర్తి కూడా చివరను (గ్రహించ 

గలగాడు, * తార్చుడు గాడన్నంత మూ(తాన, అప్పావా స్సు జీవితాన్నీ 

వా సవ దృష్టితో పరిశిలించి నటతుందా ? 
స్ట రాకా త వ పం న ానాకా నాననా నాల వాపా పునాస నినున మానరు నానా నానన మనా నాాాప మనకో నరుననసెకపునాలగనానునునా కాన సుంకాలను బొ పాడా పాడా మతా బాబాని వానానాగానరసా యినా రాన తాకానునతావ నోములకు నామాంతరం. 

ఖు 

గొ 

సీలాన్ష 
జ 

>” అద అటు జన, జా ట్రే మ గా, = మ Cg ల (1000) గబిగు రాముమూ రి తదు చుమూరునితొనహోా అప్పారావ సొటన మథుర వాలోకి సంబం 
Oe) 

ద 

ధించిన ఒక దృళ్వాన్ని విన్నారు. అయ్యాక, రామమూ రి మితునితో, ఇంత చక్కగా బోగం 
అ అ = ధా 



జ a, py శ న భీ 

|| l గ sh 1. ఫీ యు q 

(బ్రహ్మా సమాజంవారు “యాంటీ నాచ్చి" (AMt-NUutCh) కాం. అప్పా 
a] 

ఉంటాట జ్ 

వ స అలు రావు వీవేశభింగంపముద  దానిబ ఏ బగిన్నాథిస్వొనుగారి. ఊహా, 
ఖీ ౯ + ల్ ఖో wt a క. ప | 'యాంటీ-నాచ్చి” బృందాన్ని బాకనపసిన మానాన్న, అం నొటికి పాతల 

శో న జ ౪ శ అలల YD ఇం గ 0) Pa భత స్ట్ 

ద్యారా, అవ్చొరా. “పోనాచ్చి అయినాను నుకొపతసింటంనా? ఎట కలంలో 
wy WB అల్లో గ లి స్ చో త్స ™ ఇ శ న a శ ప టా జ్య జన్మించిసంగ మ్యాతాస, ఒర మనిషికి వానఫ్ రాజసం గురించ. బుతేషుంతుల 

సీ 

1 లో We a sg Bry pew us jt Ww hr కొందిచిశీ ఏరాఖ్మిపాయమెొ ఉగ౧చి. పృ లపల పీసతి రాగూనదా. సంస్ రాసుచ్చు 

నెమో గాని. బోగధసల మసిషి కాదవీ, ఏలిన పెట దిగింది గమ మెగ అలఫియలిన్నిం 
౧ 

mn x9 1 న. న a స్ట ఇల లాంటి తస సీతినాదొ మాడా చెప్పలేదు. కలక Hw వటి రుల gr 
' Wr ‘ew 

క్ అప ల my 1 సై ¢\ న్ని ని న Sew అం లో క rah te"! wey నౌట్యు సంగీ ఇ అను కాడా దిచికేంది, నిబంగాం వళొవంచు.! NV TO 

Ce | భి (he సీ నే ఖ్ గై VEL TE న Wp CE on సంసల డొహందం ఇళారు. వీళొారొరునిం ఆ ఎదీంగాో నో WLI WN 

శ 

త శీ * ఖో mw * సి MO ఖ్ ఖై fh Oe 

వాళ్ళే, ఆదిధిటి నోరాయుణదొయి “OE wus UO అరిం EO runt ead UII ay WET 
na) had 4 ఖీ 

ఇగ న్ wa అష 1 వీ కారా ON > | ఆనీ | Pe గ్ ss సంగత ఏద్వాంసుల ఇళ్ళకు ఎళ్ళిన సట నియా. తిను సళ fom అని తున 

పెట్టుకానే ందుకు గూడా ఎళ్ళారు. మహోత్క్బృష మె! నాగాతదితడు. "“ఎటలటడీస 
Naw) ఆ rae 

aU Ube alee TTY 

గ భం wn జి Cee, అటి క్స్ ( | /.. 
ల య టి ౪ ఆల్చిదిడాఖు ఫదడదొో, 3 గల WDE ఎఎ ye AA iE “1 SI fA es IN a Se 

౪జీ w baw టి 1! 

అవ్బొరాబ్బ జవావిది : 

జ ఛు? జీ 0 
ey ( Ms జ &/ ఈ, DAT , ౫ w i 

ఓ యూన WD రుం ny ట్ wil Ds) Supa ఫట 
ey ల |. 

|| bs] ry భీ 4 కానా ws అ Ky కీ కం wir ¢ a ww 4 రింటికిం వెళ్ళకవో ఏ సొలెటు అలియాలదు * బారి నినరిగితి_ ఉఊజంరటి hy పోటీ (lew 
గ 

లై వెళ్ళాను. ఒక్కసారి 

రీతి; వారి అభినయం, వారి సరియాఛికం, అవి తెలుసుకోగానే సభా ఉట హో [షం సు! 

అందుమకాదు. అర్భకుణ్ణి, | _ర్రి లినివాబ్ది అన్న ఏీషయిం dag ఏలి be wt wry బటి 

లేదు ఇది ఆ వేళశ్యలూ గు ర్రించా రే ఖీ దు నస్నామీ అన లివం చనోవకాల thir 

చమత్కారాలదే (పసం: చతుర ఉరు నెనేయు వారికి ఠీనీపీతటు. సారీలో దర pep 

నాలో సమాన౦గా గన్నోడించడాొనికి (పియత్నీ ంచినట్టు (పెసెలగించింటి 
wd 

సొటకొలు నా అనుభవాలు._క న్యాశుల్కం ; దూ at “oer Er కాసిని LE Cr 
na ళు ఛో నాటక (టి ట్యక సంచిక, ప్ప 29) 

జి అజ అర, జ, Cy అల, ళో / శో 7 4 1 ‘ అలాగ మరొక ఘటన్న అజయరాొము గజపలి  మురూయఅరంి టూ్యూటమగా జటిల థి 

వ ‘ శ పళ్ళ ల గ ] ~ నంలిట్టీ క్ జట్ల (1 
వచ్చి (10 [8) ఉండసాగిన రామమూ ర్తి, కోటలో ఓర రాత ఆలో కల్లోలం ఇట (టీల he bit 

జన్య శో aS mn yt న గాలీ wl Pn తళ i రామ జసతిటోోచాటు సోఫాలో ఒక చేళ థి ఆసీనురాలు రౌొనడంచూచి అసమ సూసరిదగొ 
న్న ఏర *ళ న జు 44 ఇ a] ~* ణు Cd 1 (1 ళు దిగ్గున DEA (కొడు. నూ ఉ౦ందగారు ముప్పే దిండ్లనుండి స. అని ఫో లు చూనరావన్న ట్ 

వపొంచిన వారు.” 

--సాహి క్యోపన్యాసములు_.గిడుగు వెంకటరామమూ రి పంతులు: చ. వి 
ఖాలీ 

స్ జభ ఆ! ws సత సరీ, మృ. ఏన 
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ఎతెన్స్ నగరంలో విశ్వ వంద్యులె న సో! కటీస్వంటి తాత్వికులు విందుల్లో "వేడు 

కల్లో ఆ దేశపు వేశ్యల న “హెురా” (Hetaiaerae) సహవాస భాగ్యాన్ని గాద 

వాపు; కులస్త్రీల కంజె వద్యులో మిన్నలె నందుచేత ఊఉ త్తమ సంస్కారుబ పంద. 

వారి 1 చవీమి అభిలషణేయమె ఉండేది, 

సామే 'రాసిక్య” లక్షణమని ఎవ్వడూ అనడు. గురజాడ 

అప్వారాపు ఆలాంటి రసికుడూ కాదు. ముపె పె మూడేళ్ళకే నరాలు పటు దప్పి 
5 

ల 

సంధెగానంళరం తలనరాలా (పకోపించి సరిగా న్నిదపటనసి బలవ్నుడికి ఉపపత్ని 
(పవి. 

గానీ, పేశ్యగానీ తలకుమించిన బరువు. అందగ తె కంటబడినపుడు శృంగార 

(పియత్వం కలగడం సహజమెనంటూ, “అలాంటి (ప్రమాదం తప్పించుకొందుకు 

ఆమెను నువ్వు నీ సోదరిగా భావించి అనీ చిటకా చెబుతాడు. రకరకాల 

తులను వర్తంచి “నోటుగా రాసిపెట్టుకో వడం అలవాటైంది. కొమాడీ 

కళ్ళు, చంచవదన ముఖం, “రా కనుదొ పత్తు _ అక్షర నిబద్ధాలె ఉన్నాయి. 

అందమెన ఆడవాళ్ళను చూడ ముచ్చటపడి భావాలను “డొడు తీయించే 

పనికి ఎంతత్వ"గా స్వస్తి చెబితే అంతమేలని _ తనసుతానే హెచ్చరించు 

వష స. వేశ్యలు తమవృ తి తిని విడనాడాలంపే, వాళ్ళకు తమ వృతి తిలోని నీచత 

తెలిసికావాలి; వృత్తి తిని విడిచి స్వతం(తంగా వా వాస్తజీవించగలగాలి; ఆత్మగౌరవభావం 

"పెంపొందించాలి; అందుకై వాళ్ళకు లలితకళలను నేర్చి స్యతంత జీవనావకాశాలు 

కలిగించాలి _ అని తనమ తప అన్నాడు. 17 దాదాపుగా అ వేమాటలుగిడుగు 

రామనమూ _్రిదగ్గర అప్పారావు అన్నాడని గిడుగు సితాపతిగారి వ్యాసంవల్ల 

తెలుసుండె. అలా అన్నంతమా[ తాన వేశ్యానృ తి తిని కొనసొగించనున్నట్లు అర్హమా? 

అవసరంచొప్పున వేశ్యాగ్భహలకు అప్పుడప్పుడు ఆయన" వెళ్ళ 

వలసి వచ్చిన నట్లుకూడా దాఖలాలున్నాయి. విజయనగరాన బావగారి వద్దఉండి 

చదువు వెల గదెడదామని వచ్చిన ఎల్లా పగడ నరసరాజు, '“పొడుగుసుందరి 

పవక రుగశి బోగంపిల్లను మరిగి ముప్పొద్దులా me ఉండిపో 

సాగాడు. అతని అప్పగారు 'అప్పలనరసమ్మ భర్తను సతాయిఃచ సౌగింది, 
(య్ 

ల మామగారు సన్యాసరాజు (ప్రతిషగల పెద్దమనిషి; ఆయనను చూచె నా పెద్దబావ 

కుర పంకరదిద్దుదామని అప్పారావు వయళ్నించాడు. జ. కథ అడ్డం 

తిరిగింది. దొంగసొమ్ము కొనుగోలుచేసి [పియురాలికి బహూకరించవెళ్ళన 

నరసరాజు పోలీసు నిఘాకు' గురయ్యాడు. సంగీశ౧ పల్లఏంచే సరసురాలియింట 

హోలసులబూట్ల తొకిడికి నరసరాజు పామై బుసకొట్టాడు. విటుదు యమభటు 
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డయ్యాడు. తుపాకీ మో పెట్టాడు. పోలీసులు సలాయనం చి టిగింవారు. ఉంిత్తే 
అఖాజానీనే 

ముందుమాట ? మర్ఫీవసారి, ముట్లడిస్తారు, బంధిసొరుఓరా డ్రా అజం పరప 
ఆటొ 

అయాం! 

తీసారు. తనకొది ముఖ్యం, ప్రాణంకం తుకిరాడా ముఖ్యం, హారము టు దొ చిం రాత 

నిండు పాణం తీసుకొన్నాడు అఆమహాసనరను'చె న సంసరాజు 
en 

అవి అస్పారావుకు చెడరో ట్టు టు, సం ఇస ps స నావం క ట్ 

చికిత్సను నవ్వులపాలేసి శ్యామల రాస ఫోయాడు. ఇ ఇప్పుడీ నరసరాజు జగ్ ఇషా 
యిత్యం తండ్రి పాణానికే ముష్పుతిచ్చింది. అయన ఎసుచెలట క SR 

తాండవమే చేసింది. 1895 లో ఒకరోజున అప్పారాపు చ రిలో దన్నిపసొవన 
కనిపిస్తుంది. విచారం ముంచుకొచ్చి మసస్సు పరిపరివిధాల పోతున్ననట; “నూ 
మామగారి కుటుంబంలో ఎంతమంది పోయారు | వాళ్ళందరూ తఅప్పుప ఒస్తన్నా 
రేమోమరి ? అందులోనూ చిన్నపిల్లడు చిట్రదాబు పొపం 1 

బందువుల (పనావన ఎట్లాగూ వచ్చింది గనుక పనిలోపనిగా మర నాలుగు 
మాటలు చెప్పాలి. మహారాజా “ఆ శ్రయంకోటి అప్పారావు. పరపతి పెరిగింది, 
ఎక్క డెక్కడి చుట్టాలూ ఆ పనికోసం ఈ పనికోసం ఆయని (సొణం కొంక్ర 
సొగారు, డబ్బు విషయాలలో ఆనంం౧ గజపతి ఆదినిషురం se ఒరియా ఇదరూ 
అయితేసరే _ ఆ|శితుల సంఖ్య అగణ్యం, ఆశ్రోయదాత [ర్క న్ నునప్పుడు 
అతనికి గట్టిపాకం లేకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది se అ స్వారాపు 
సొంత బావమరదే - సన్యాసిరాజుగారి సువ్వతుడు 'సరనరావే అప్పు యిప్పించనుని 
పోరుపెట్రైవాడు. మహారాజా వద్దకే వెళ్ళి నట్లుంది. అప్పారావు పూచే పడలేదు 
సరిగదా, అప్పుకు అడ్డం తగిలి బావమరదికి కోపం తప్పించాడు. wu DE 

ma" wy 
విషయంలో మాత్రం ne నిర్ధాక్షీణ్యంగా (పవ ర్రి రీంచలేదు. రాబమ్మ, అన్నసూ దమ్ము 
లకు పెళ్ళి చేయిందే బాధ్యతను సంతోషంతో నిర్వ ర్తి రింవాదు. 

కోకోవై ను తాగడమూ మాంసొహారం ముట్టుకో వడమూ మాత్రమ కాదు 
అప్పారావు ఆనంద గజపతి సహవాస “దోషంి వల నేర్చింది, బడిలో సలన్య్యతం 
చదువుకొన్న అప్పారావు, తెలుగులో నద్యచ్చందన్సు నిర్యభాంచదం ర్ం ట్ 
సంస్కృతంలో శ్లోకాలు రాయడం తేలిక అనుకొంటూ వచ్చాడే షె ఇహము 
మాతృభాష మాధుర్యాన్ని రుచిచూడగలిగాడు. రామాయణ మహాథారతాలను 
పామరులకు గూడా బోధపడే తేలిక భాషలో రాసి పెట్రండని తన పండితులను కోరే 
వా డాయన. భాగవతంలో కృష్ణ | నిర్యాణ ఘట్టాన్ని చదువుతూ, * “థాప గాంధీవ్యా 2నికీ 



అరుణోదయ ం౦ 

వర్ఫువరు మొదలై న పాశ్చాత్య కవులు, పోతనతో సరి తూగగల 

(పశ్నిసాడు. “పదలారిక్యంలో భావుకత తంలో (పసాద వె భవంలో ఆయన కాయసే 

సొట్రి* అని తీర్చు చెబుతాడు, అలిసిన గ్యురాలను కొట్టకూడదు సరే, సర్కస్ 

ఫ్లు చేయించడాసికి మంచి గ్యూరాలనై నా కమిచీలకో క్ ట్ర గూడదు; అలా 

ముదిమమీరి ముతకదారి క టై ళా లను హింసస్తూ వాటితో కావ్యాలను 

రాయడమూ, గరిడీలతో మురియక్షమూ _ రెండూ తగని పనులే నని ఆనంద గజపతి 

నోరువిడిచి చెప్పాడు. విజయరామ గజపతి హయాములో నే పండితులు వ్యావహారిక 

ఖో వాటి ” శ్రా తీ 

ముగుతొ సంతోషం పట్టలక పోతన్నును (ప్రశంసిస్తూ, కమనీయ కవితొకల్చ్పనకు, 
Da 

రా 

షావాదపు నేపథ్యాన్ని సమకూర్చారని డా. బ్యురా శేషగిరిరావు చెప్పినమాంలు,* 

ఆనంద గజపతి హయాములో [ప స్తుతిపాందిన లలిత కవిత్వ పద్దతికి విహిత మైనవె. 

అయితే ఆనందగజపతికీ, ఆసాన సండితులకూ ఆశుకవిత్వమంపే వినో 
cy 

దంగా వుండేది. తెలుగు ఛందస్సు నేర్వమని అప్పారావును పురమాయించి పద్యాలు 

రాయించాడు. వ్రువ్వులావికలు, మూటల ముబ్బులు, (పారంభదశలో 

క మండ లక్షీీక కా మేళ స 
థి 

తచా_ది; ఆయన రాసిన రణ య. ల _ చందిక 

ae ణి తోను వ సహ. న కస్త పశ న్లీనీ గురించి డా॥ తూమాటి 

J 3, స ఆ ట్ర ట్ట un CG ర ర గ్గ ల d ౭9 ర్ on ¥? 
రం 
ఈ లి థ్ 

వ శ 1897 (ఆనంద గజపతి మరణం) 1915 (అబ్బారావ్చు మరణం సంవత్సరాల 

మధ3కాలంలో చేసిన ఈ సర్వ సిద్దాంత చ చం(దిక రచనలొ. అవతారికభాగం౧లొని పద్యాలు? 

గురజాడ వంశ తిలకుండు 

ల ట్రీ అం రంల “ ర్యా 3 వర విద్యా చణుండు నుచిర వార వ 

దుదరు( డప్పరాయ మంతీ 
(os) 

శ్వరుయుద్యోధంబుజేసె సరన ఫణితులన్ వ్రిలియిదబ సధంబుజిని సరస ఫణితులణ, 

ఎటనిన :. 
త్ 

కున్నా నంద నృపాల మౌళి విబుధామోదంబుగా నాంధ థా 
ల. 

ష స్నూత్నంబుగ6 దెస్షు ము గూర్చన్ సక నో నాజి ముని 
షో 

చ్చెన్నేడా మదా తాత్ము Ee ర్క సఫల (బ్రనంచ (గంథంబు ల 

గ. గూదెను జూచి కూరుండు యశం వైవా కో వ్యాకృతిన్ + 

ఇ. అని యిట్లు నా కుద్బోధంబుగా€ బలికిన నేను (పాచీన నవీశాయ్యధ వ్యాకరణంబుల జరి-రించి 

యమాధునిక క ంబునరయుచు నూతందుగ నో నాంధ సూ్మూతావళిం గూర్చనార ంధించి. 4 
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అభ్యాసంకో సం విద్యాల్రిచేసే సే వెరసుల్లాంటివ. నబ పోషాలులపటముగారి, వాటిలోని 
హలీ 

గ Y CER, et ON RI 

భావాలు ఏసుంత గొప్పవికొ Wi మాతల మెలినిలరో నడిపింలో నల్భ గర్భంగా 
iy 

శ ఖ్ అస wis ఫ్రీ జ్ ళ్ళ త్న నిర సా లనీ A ne సు. ge జగ టు + 

శృంగార సల్లాపాలు: య లునిల్బందురు, al WY alee? ay) by ఈ ఆరం 
చణ 

పుష్పలాఏకలను మస సాహిత్యంలో ఆచిసుంచి ఆశ్రయింగాటు. స GE 
w #2 

లోనిపుస్పలా వికల చల్లైశే ఆ ఆప్పాఠరావు పు షృలాణ కి అనిడొ.సి నారాయఆ' J సగ ఆ గ్ర 

గమనించి చెప్పారు. ae రెండసదానితో శ రాశానొనాల విద్యలో న bras సొన 

కొండలను అప్పారావు గరి ంచౌడు, వు US నాటరోంటో సా(పలచ్యారా 
wm gE 

దీనినే వి స౦ంచాడు. నిజానికి ఆనంపగబపతి ఆఫాసంలోని విషయాలే పితికి 
wat 

క మాతృకలు. “ఆయన వచ్ర మెలిగే ఏద్యా మై లసల్ల, అప్చ్పిదప్పు నాయనవము మనః 

రేం కరిగౌవని అప్పారాపు ఇందు గురించే 6 nat పెద సుని, తసంలోటి 
భల 

(a) 

నదచుకోపడమెలాగో ఆయన వొళ్లకు మహిమయు ఉఎడేవొదు. : నగ వాలు 

తలయె తెన ప్పుడు కొత్తులు దూసుకో రావు. లీనిపోని తొంశోనయులు పథ. వివొదిము 

లందు హౌనమువహించుట ఆత్మకు గొప్ప బలం” .. అనందగబపతి అగ్చరు చక 

వరిని గుర్వకురెచ్చే సన్ని వేశా లిలాంటివి, అశ్నిముతాలవారని రావించి తమ శమ 
జ 

విశ్వానాలను గుణాలను ఉపన్యసించ మన్నప్పుడు వొళ్లు బౌత్ రణరంగంలో బిహ్యో 

కృపాణాలతో ఒకర నొకరు ఖండించుకోసొగారని బరౌని (Bidaunt) రాసాడు, 

“సతతము సంతసమొసంగు సక్య(వతికిన్” అంటూ ఒక సమస్య నిచ్చాడు. 

తన పండితులకొకమారు ఆనందగజపథి; పూరించమన్నాడు. ఆదిభిట్ల నారాయణ 

దాసు కూడా పూరించాడు కొబిట్టి ఇది 184 తర్వాత (ఆనందగజపతి ఆస్తానంలో 

నారాయణదాసు (పవేశించిన సంవత్సరం 1897 ముందు (చుహారాజా మరణించిన 

సంవత్సరం) జరిగివుంటుంది. 

చతురకళా విద్యా సం 

గతికిన్ స్థిర ధృతికిం [బకట కరుణామతి f 

కృతి యానంద గజపతికి 
సతతము సంతసమొసంగు సత్య|వతికిన్ 

అని నారాయణ దాసు పద్యమొకటి; అలాగే భాగవతుల అత్మీనావాయంిళౌ నీ స్రీగారిది= 

యుత తిత ఊత్తు త్రీతా 

తతేతితా చేతతాత తత తతా 
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తత తతా తతత త్తిన్ 
సతతము సంతసమొసంగు సత్యవతికిన్ 

కరక్కాయ పాకపు పద్యాన్ని బులుసు వెంకటరమణయ్యగారు పేర్కొన్నారు, 15 

గురజాడ రచనలలో ముత పిచ కయుంగా అచ్చువడివృన్న కందసద్యాలు అప్పొ 

రావు ఈ సందర్భంలో రాసినవే, పద్యచ్చందస్సు ఆయన కింకా మచ్చిక లేదు, 
యళ్కిపానల విషయంలో చాలా (ప్రయాసపడ్తాడు. యెయథ్రులు అనే రచన. ఇంత 
కనాన్నమేలు. సంస్కృత శోకాలకు ఆంధ్రీకరణ మే అయినా, ఇది యథామూలాను 

వాదంకొదు. వేమన పద్యాల సొరళ్యాన్ని పుణికి పుచ్చుకొన్నట్రుగా ఒకటి రెండు 

పద్యాలు రూపొందాయి. అయితే వాటి పొష్షవాన్ని అచ్చు చెరిచింది. “తొస్వర్డ్ 

పజిల్బు"రాని కాలంలో, సమస్యాపూరణం ఆ లోపాన్ని తీర్చేదేమో : రీవారాణి 

అస్పలకొండయాంబకు గూడా ఈ వ్యసనం ఉండేది, “వెలవాల్గంటి కుమారు లౌదురు 

గదా వ్నిపో త్రముల్ రావణా : అనే సమస్యను ముడుంబై నరసింహస్వామి, మండ 

లక్షీీకామశాన్రీ, పేరి కాశీనాథళాత్తి, పూరించడం బాగానేవుందిగాని రాజామణీ 

చెట, జ వి. అప్పారాపు, బి. ఏ. కూడా పూరించారు. అప్పారావు పద్యాన్ని 

జురు పతికి (1908) నుంచి పుష్పగిరి రాజమ్మగారు ఉదరించారు : 19 
(ణు 

మ. కలిచేతన్ విమతిత్వ మొందుచు మహో కామాంధ కారంబునన్ 

కుల ధర్మంబు పరిత్యజించి గణికన్ గూడిమ్మ అమ్మా కం 

బలు మార్వడిదమంచుంబల్కెద క పాండత్య మూహింపకే 

వెలవాల్లంటి కాచు ల దురు గదబో వి|పో త్తముల్ రావణా ! 

పుష్పలావికలను గురించి, మరో ఇరవయ్యేళ్ళ తర్వాత పాఠ్య (గ్రంథ 

నిగ్రయాధికారిగా రాస్తూ, విద్యార్దులు నేడ్చుకోదగిం దది లేదన్నాడు ఈ అప్పారావె. 

నుతి షొనల పడికట్లకోసం తిస్పటు పడుతూ, నీరసభావాలకు గంగిరెద్దుప 

పరల అరక ఈక కుప్పిస్తూ, కృత్రక భాషను నమ్ముకొని దాస ల 
వాల 

భా 

క్ష న 
న చ ల గ 

కవుల గురించి కూడా ఆయున అభ్నిపాయం మారింది. (పసు తానికి బూ త్రం 

లోగ 0 G 

= 
ద లో 

క 
G 

శని as Ur 

ఆయనది అండదశే, దీన్ని గురించి డా సి, నారాయజణరెడి గారి తీర్చు సమంజసం 
a 

గాన ఉంది: 

గురజాడ వారీ రీతిగానే పద్యరచన చేసియుండినచో ఆ మార్షముల్ 

వారు తప్పక |పౌఢకవి యయ్యెడివారు. సంపదాయము ననుసరించిన కవుల 
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అవి 

తొ శాన్ ™ 

కాని అటు దరు గలెదు.20 
(౧9 

న లే క గో se oy we న. am ఈ దళల అప్పారాపు వచనా లి కూడా SINT CEP 
hd worse 

జీ జాస్ భీ అగ్లీ శ వు Vee wf a % గ దూరాస్న ఉండేది, మహారాజాతఠో కలిసి సెలిధాడకొెందచరు పోయి “రతి 
PULA దృశ్యాలను తిలకినూ అందగ ఆలసు పరిసూ యౌవన  నధాటసెని రాహునిక్ర 

ne అజం Wht ఓటే wet! Wa ara 

అగ Mh జాక్ We aw mx ఇవ. 1 pin hE TE ౪ ww 
(పవృ లల అప్పా రాల అసిన్ క్థా (పయత్న అవా టి, య ళం ' య. | లే . సై 

అనే రచనలో అణిగి మణిగి ఉంది. అప్పారాఫ్పు ఇంగీషున రానిన (న్ త్చితి 
tr" i 

వర్షనలను న అససరాల సూరా ఫొ స ఈక రిథగను మికు ఆయన 

దాషలోనే ఉంచాడు. వీరేశలింగం సులధిగాంథికం రంది కాసింత అలిపిదారి 

ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఆదీకాదు, కొన్యాఖల్భు నాటకథాష ఎటాగూకాదు. 
ఉన, 
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రా రెశ లింగం మొదలు పీథిమానిసి దొ చవి చూచి 
లో 
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ందిఇిచిన ఆ 
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నాటకరచన శ దశతోనె జరిగిండి, షృతీకలు దాని నొక నరు 

పో 

అచ CY) 

YATE ౦ గు రించాయి. పద్యాలు లేకపోవడ మొకొటిమా!తం అందుకు కారణ జ: 

కాదు. చాటు పద్యాలు ఒకటీ అరా ఉన్నాయికూడా. దాని ఘకిత యావత్తూ 

అది ఊుటమొుదటి వచన సాంసిక సౌొటకం కావడము. నాటకక ర పేత్షకులను 

మని*ంచి వచనంలో నాటకాలను రాయక తస్సనీ పరిసితి ఏర్పడినటు, చిలకమ రి 
(ల డు ౧౧ అటో 

లక్ష్మీ నరసింహం న్వాయ చం/త చెబుతుంది, 21. నల పాత్రధారి తనకు 
పద్యాలు పెటవదని మొండి కె, ఉనప్పుడు పటరాని కోసంవచ్చి ఆయన నల నాటకం 

ల ౫ ల లి థు సం 

రాసిన పు సకాన్ని చింపేపవళాడు. 
అలి 

ఆంగ్ల నాటక కం 'పెసీలు (బిటిష్ స్మామాజ్యమంతటా పర్యట ట్సూ ఆ స్రైంలియా 

వెళ్ళే డారిలో బొంబాయి, కలకతావంటి మన పట్నాలలో (పదర్శనలిచ్చిన దరిమిలా 

అక్కడ అనుకరణశీలురు బయలైరి నాటక సమాజా లేర్చాటు చేసినట్లు కె, వి. 
వ గారి భోగట్టా. ల పార్శీ నాటక సమాజాలనీ, ధార్వాడ నాటక 

మాజాలనీ అలా గేర్పడ్డవే. పార్శీ నాటకౌలు ఉర్తూలో, ధార్యాడ నాటకాలు 

హిందీలో ఉండేవి. “ధార్వాడి అని ఎలా పేరు వచ్చిందోగాని, దీని అసలు పేరు 
ఊది ఆర్తెకర్ హిందూ (దెమటిక్ కంపెనీ”. పార్శీ నాటకాల ద్వారా మహరాషుంలు, 

వారి నాటకొలద్వారా కన్నడిగులు, మరి అంతిమ ఫలంగా ఆభల్యధ్రులు నొటకసమాజాల 

నేర్చురచుకో గలిగారు. ఏలూరు, గుంటూరు, విశాఖపట్నం రాజమండి - ఇవన్నీ 

స పొంగిహొర్తి నబ సీలు. అప్పారావు శిష్యుడు కాకినాడకు ఉడాయించిన 

"వరణం ఇదే. అయినే విజయనగరానికి నాటక (ప్రదర్శన కొ త్రదెమీ కౌదు. విజయ 

రామ గజపతి కాలంలోనే ఏర ర్పుడిన “జగన్నాథ విలాసినీ నాటక సహాజంి 

లాంటి నంస్కృత నాటకాలకు పేరుబడివుంది. జి. సి. ఏ. (శ్రీనివాసా 

చార్యుల ఇంగిమ Od Ol నాటక మెగాక, ఇం్యిషు ఉద్యోగులే తమభాషలో 

కొన్ని నాకో నో, నాటకభాగాలనో అప్పుడప్పుడు (పదర్శిః సూ వచ్చిన నట్లు అప్పారావు 

వార 

ణి 

తెలుసుకోవచ్చు. ల Soe. రచయిత చెదం వ రడ టరాయ కొ స్రీలా 

సూణ రూసపుకతసం బుదరంబు నిందా ర తావిగజున [2 పన్ఫివై వట సంతాన 
వ్. 
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అది కన్యా మ్మికయం కాబోదు. ఆర్షవివాహంలో గోమిథున నిర్ణ యురి రొనా పదా! టి మనల లగా 
మార్చదని పరాశరస స్మృతి వ్యాథ్యాసం జబుతుంచి, వరుడినుండి' ధర్గులగా ప్ల Sy Gud, ధి 

యజ్ఞయాగాది కౌర్యాలక్ సమూ, ఆ వివాహానికి ఆరత్య సద్ది రలగణం కోసమూ. తక అ 
3 
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కాదు 
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ఆ సాంఘిక దురన్యాయంయిద అప్పటికీ ఏ రేశలింగం [(పచంద లి 

ఉన్నాడు, చల్లపల్లి బాపయ్య (పోద్చలంతోటి, ఈశ్వర చంద్ర విద్యా సాగరుని 
(గంధాఐతోపాటు మను, వల్క్య, పరాశర స్మాతులను SE బూనాడు, 
1874 లోనే మృదాసులో త్ “ప్పకర్వి వాహ సమాజం ఎర్చడింది. మరి ఏడేశ్ళకు 

రాజమండిబటో మొదటి పునర్వివాహం జరిగింది. దేశంలో కాకిగోల మొదలై ౦ది. 
వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి, 55 yo వేంకటరత్నం, కాశీభట్ల (బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి 

దాసు శ్రీరాములు వగైరా యోధానయోధులై ఖండనదూషణలకు దిగారు. పుసర్వివా 
హోద్యమం యుద్ద ె సగంరం భమే కొడ, ె  వీరేశలింగం “ఏరసంస్క ర” క్రాక్ర 
తప్పలేదు, ముఖ్యంగా విద్యార్దుల అండవండలే ఆయనకు బలమిచ్చాయి, 

(జావాఆ్రబివాషగా (ప్రహసనం “పెద్దయ్య పెళ్లి పరున దేశమంతటా (పచార మైంది. 

దొన్ని చూశాక అస్పారావు తన నాటకం రాయలేదు; రాశాక, ఆ (సహాసనం చది 

వాడు. దీనికి అది మాతృక కాదుగాని, వీరేశలింగం మాత్రం ఈ నాటకానిశకే పిత్ప 
తుల్వుడయ్యాడు. నేరుగా సంఘ సంస్కరణోద్యమాన్ని బలపరచే ఉ డైశ్యంకోనే 

అప్పారావు ఈ నాటక రచనకు పూనుకొన్నాడు. 

“జగన్నాథవిలాసినీ నాటకసమాజం" ఇంతవరకు సంస్కృత నాటకాలను 

(పదర్శిసూ వచ్చి ఇప్పు డీతెలుగు నాటకాన్ని (పదర్శిందింది. నిషల చలపతిశాస్త్రి 
గిరీశం పాతను గొప్పగా వొప్పించాడు. కృతిసమర్పణోత్సవ సందర్భంలో మర్ో 

మారు _పదర్శించినప్పుడు, మండపాక కొండలరావు “బంగారమునకు వెలిగారము 

వలె అప్పారావు రచనకు తగినట్టు” అభినయించాడని వసంతరావు య. 1 జీరావు 

గారి వర్ష న.23 అలా మొదలై ంది విజయనగరం నుంచి ఆం|ధదేశం యెదికి ఈ 

నొటకం సాగించిన జైత్రయాత్ర. రంగ సయోగమే నాటక సాఫల్యమయితే, 

ఇది | సఫల మెంది. రచయిత రాసిపెట్టిన ఛలో కులు (పేకకులకందాయి; సం దేశం 

సరేసరి. కన్యాకుల్క. దురాచార యొకశేగాక అనేక సాంఘిక దు 
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ఆంగేయ నాటక్కకమాన్ని ఆంధభాషలో సంఘటిస్తూ ," ఎంటీ ఇ మౌంనభా: నాకో 
పన్, 

(పేక్షకుల సుఖాన్ని కోరుతూ అప్పారావు సనించినటు; ముదుంస వరాహ 
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నరసింహస్వామి సంస్కృత (వవేశికలోనే చెప్పాడు. | 
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* ఒన్యాశుల్కం రొలి దూరు గురించి వచ్చిన స తీకాభి యాలో ెన్ని. గొప్ప 

విమర్శలు ఉన్నాయి. వీక్తీ రిపూ్య్యూ సమీత్షముదు. representation of Indian charac- 
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ter in its various aspects టే దాన్నీ © పొగిడితే, తెలుగు హో ర్ఫు బయ బనానా మూ 

హాస్యమూ (పళంనార్హా అయ్యాయి. సంధాషళొ చమత్కారాస్నే ధీమజి ఎ బద సగం సి సిన 

బాలిక మెచ్చుకొంది. సంఘ సంస్కార వరశను చింతోమణి గు EC అటో రిన్ను ఏ5 

క నిన స్ నాఠకల్యంగా ఆవిష్క రించిన సమీక్ష మ్యదాసునుంచి MONO ఖ్. ఫు గ. పర. Fran సన
 

మ 

పీపుల్స్ (ఫెండ్లో 1997 జనవరి 21న అచ్చు పడింది. సరసయ్యుగారి (అధను ఆవాస 

a దాగా గుర్తించినట్లు గు. ర, టే. పృ, [02లో ఉంది . నరసయ్య ఇలా న ఎగ ః 

Mr. Appa Rao is apparently a man of original సయం mm btera- 

ture...He has wisely and happily discarded for the purposes of his 

comedy the unnatural, stilted, Pedantic, literary dialect so much 

beloved of the Telugu pandits,..he has been ableto set at nought the 

absurd literary canons of this degenerate age and risen above the 

Prevalent grammatical and literary superstitions in regud to Telugu 

composition...a singularly original and interesting plot and...a 74016. 

ty of characters true to lite...No little originality and dramatic skill... 
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దానికేమిగాని, హారవిలాస్ శార్తా మహాశయుని పేరుమీద లోకంలో 

వాసికెక్కిన బాల్యవివాహ నిషేధచట్లం చేసేందుకు 1929 వరకు (పభుత్వానికి 

థె ధి రకం చాలనికాలంలో, ప్రజాభిప్రాయానై ఎనో సుముఖం లక ఐందుకై వీరేశలింగం 

కృషితోబాటు అప్పారావు నాటకంకూడా ఒక శ క్రిగామారింది. చరితను అభివృద్ది 

మార్గాన నడిపించగలిగిన మహాపురుషులలో గురజాడ అప్పారావుకూడా ఇప్పుడు 

చేరిపోయాడు. 

స్ర్ర్రినందగజపతి పురమాయి సే నే అప్పారావుచూపు ఇంకొకవె పుకుకూడామళ్శింది, 

స్వయంగా చర్మిత విద్యార్తికావడమటుంచి విజయనగర కక పుట్టుపూర్వో త్ర 

రాలను గురించీ కళింగ దేశ చరిత గురించీ శ్రద్దబూనాడు. 

విజయరామగజపతి తన పూర్వులకు “సుబేదార్” “మహామండలేశ్వరి బిరుదు 

లుండేవని అంటూవుండగా, ఎన్నడో |చిన్నతనాన ఆనందగజపతి వినిఉన్నాడు. 

అది నిజమోకాదో తెలుసుకోవాలి. తన అనుమానాన్ని ఆశితుల చెవుల్లో వేశాడు. 

అలా రగుల్కొంది అప్పారావుకు చరిత పరిశోధనలో ఆన క్తి, పర్లాకిమిడి రాజా 

వారి హైస్కూలులో పనిచేస్తున్న గిడుగు రామమూర్తి ఈ నిప్పురవ్వను రాజ 

బెట్టాడు. 1889 లోనే ముఖలింగ క్నేతానికి వెళ్ళిఉండినప్పుడు, అక్కడి దేవాలయ 

కుడ్యాల'పె Ete స్తంభాలపై నీ కానవచ్చిన శాసనలిపి, రామమూ ర్సిని కవ్వించిఉంది. 

పర్తాకిమిడి రాజావారి తమ్మునికి విద్యాదానం చేస్తూ అతని ధనసహాయంతోటి తనకు 

కావలసిన పు స్తకాలనూ, సామ్మగినీ తెప్పించుకొని ఆ శాసనలిపిగుట్టు చేజిక్కించు 

కోగలిగాడు. వ్యాసాలురాసి ఎవి/గాధికా ఇండీకా పతికలో. (పకటించాడు 

కూడా. విజయనగరాన అప్పారావు పెట్టించిన సభలో The Antiquities of 

Mukhbalingam అనే 'పెద్దవ్యాసం రాసుకొచ్చి చదివాడు. ఇలా మళ్ళీ మొదలైంది 

బాల్య "స్నేహితుల “తోడిడి”. స్యయంగా అప్పారావు విశాఖ, గోదావరి మండలాల్లో 

పర్యటిస్తూ శాసనాలు సేకరించసాగాడు. ర శ్యాళ cya (పదర్శన అతలనోట 

ఇదిఒక దశను చేరుకొన్నటు విజయనగరం పష్మతిక ది తెలుగు హోరు రాసింది_ 

an earnest about the field of local archaeology. 

స్థానిక చరిత్రలో ఆస్తీ అక్కడితో ఆగిపోలేదు. బిరుదులకు సంబంధించి, 

సంజీవరావు అనే ఆయన “మహామండలేశ్వరి విరుదుకు దాఖలా చూపే “సుబేదార్” 

బిరుదుకు అప్పారావు చూపించాడు, అది చిన్నవిషయం, పసు అక 

ly 



అ అర్ వాన్ ./ | 
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మాడుగుల మక్స్యదంశం, చాయిక్య వంొలరాటులు ... మం ము తోం, 
శ i hl aoe 

Ga a a అ జ క yp అట్లీ రలుగుశొసనలివిని మరింత సులువుగా టోధపఏవచుకొ నేంసుకు, నాయ నన్ 

గమనించేందుకు, కన్నం భాషను నేర ్యవలసిపః గింది. సం అట్ స. 

i సే ణన. Wit త మూ గ శ్రర! వొల్యూములు తిరనఎయవ అసినచ్చింది, Lowes య. గలించ సా! 

a jm “wf a న 

వలసి వచ్చింది. చెంగుపారులో "సాను ట్ రృషశా త్రి నీ, a. WO స్టో సినిసి 

గ్ గొ శ OE mw my గ TET పల సివచ్చింది, డొ “3 శ het అ ట్ర, భండార్య రి తోట A te ta, తు జ 
౧ (లి న. శ్ ఇలంటి 

రాలు సొగించవలసి వచ్చింది. మదా. గపర్నలు అనుమతి పెంట ప 

కోటలోని పురాతన రాజ్యుపత్రాలు తిరగేయనలసి సచ్చింది. హాటా ఇ ఏతసల 
అ ళీ య. OR న అక జ ఉగ్ ye a omg yy కుండా, శా స్త్రీయపదతులను బబటి దడీణధారొత సశ చరితను “ in bees (0 లం 

క్ జ జీ శే రే జ శ J ఇటీ య A టు! సంకల్పించవలసి వచ్చింది. పూసపాటి రాజబఫంగోపు తీగను తదిరి, దావ 

చరిత డొంకంతా కదిలిందన్నమాట: 

నిజమే ; నాకు అలోచనలు లావు; మనము హశాంతఎంగా. సృంగరో 
అనేక విషయాల మీదకు వృష్టి పోతుంది. పురావస్తు అత్వ పెరిలోథనలను 
కాఏంచాలనే పిచ్చి (వబలి పోతున్నది. 

మహారాజావొరి వంశ చర్మిత ఎక్కడ, ఆంధ నాటరి రంగ లే. 

ఈ రెండూ చాలక క్ష్యతియుల పరర pe చార్మిటక ఇిస్బి తి డం 

గల నవలలూ నాటకాలు రాయాలనిషించి, సాసపాటి మాధసప పద్మను నాకుతా చెసి 

శౌొదామిని అనే ఒక నాటకొన్ని రాయబూనాడు, అది పూ ర్రికొలేదు. సొష్టా చేయ 
లేదు. ఇంతతో ఆరోగ్యం దాగా దెబ్బతిన్నది. 100! 1  తారాలంలో ఒకనాటి ఉపయం 
కొండెక్కు.తూ ఎక్కుతూ మూర్చ వచ్చినంత ఆయాసం పొంది స్యా తి తప్పి 
నప్పటి నుంచీ, అది షీణించ సాగింది. మరణం తప్పనసుకొ న్నాడురూచా. vert 
ఆనంద గజవతి మ దాసుకు కు వెంట బెట్లుకుపోయి డార్త రు (బౌనింగురు చూపించాడు. 
(1080), అప్పటికే నరాలన్నీ పట్టుదప్పి పోయాయి. చాపు భయం లేవని డడ 
చెప్పాడు. చాలాకాలం బతుకుతావు పొమ్మన్నాడు. అయిదు గెలలు గడిచిందో 
లేదో గ్రాన్సె్మెటిస్ పట్టుకుంది. కాలేజిలో “లీన్” తీసుకొని Pe 
ఐదారు నెలలుండి పోవలసి వచ్చింది. అక్కదై నా కుదురుగా ఉంచేవాదా అంపే, 
లేదు. [క్రిశ్చియన్ కాలేజీకో, పచ్చియప్ప శ్రాల్రే శ్రిక్రో వెళ్ళి మిల్లర్, స్కిన్నర పంటి. 
విద్వాంసులకో (ప్రసంగిస్తూ ; (శ్రీనివానచారి వెంట నాటకాలు తిలకినూ : సంగీత 
కచ్చేరీలకు హా mo జార్జికోటలో కాగితాలు తిరగేస్తూ ; షాపుల్లో 
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చూరుతూ,; ఏథులో తిరుగుతూ ; పాత ష్మతికల సంపుటులు తీపుతూ : తన 

శరీరానికి ఎనో సరీక్షలు పెట్టాడు. 

నిర్విరామ సర్మిశమగా మారిన ఈ వ్యాసంగానికి అధ్యావకవృఃతికీ పొంతన 

ఉండదని ఆనందగజపతిహాడా గమనించాడు. పెగా అప్పారావు గొంతుక తేచుబడీ 

పోయింది. కీ, శే, శ్యామలరావు మితుచె న శారమసుందరరావు చుహాడాడాతో 

మాట్లాడాడు. ఏటన్నిటిఫరిజంగా అప్పారావును సంస్తాన శాసనప3కోధకడుగా 

నియమించడం జరిగింది (1886). తీరికా ఓపికా సమ స స్తం శాసన సేకరణ కే విని 

యోగించే వీలిప్పుడు చెజిక్కందన్నమాట. పెగా (వకా?క అనే పృతికక్షు డిక్ష 
యా 

రేషను పొందాడు. అయితే దానికి పురిటిలోనే సంధి కొట్టింది, 

..మహారాజా వారు కుటించిన కొ తకోటుమీద తొలిమాజు ఇంకౌ 

కరలేదు. కొత్త ఉద్యోగం వచ్చి సంవత్సరం నిండలేదు. తన పరిశోధనకు మెచ్చి 

మహారాజా వారిచ్చిః స 2850 రూపాయల బహునూన ధన మింకా ఖర్చుపడిపో లేదు, 

ఇన్నిటికీ మూలాధారమైన మహారాజాయే మరణించాడు (1887 మే వి, 

ఆనంద గజపతి అవసానదశ ఏడాది | (క్రతమే మొదలై 0ది. ఆయన కేదో 

గొప్ప విపత్తు వచ్చినట్లు కలగని గాభరాపడుతూ నిదలేచిన అప్చొరా న 

“కోటా మహారాణీ సాహెదాి వనజ కుమారి మరణహా ర వినవచ్చిండి, ఆమె 

కాశీలో మరణించింది. పోతూ పోతూ ఆమ భ ర ప్ర! వెంట ఓదెట్లుకు 

పోయింది. ఆయన ఒక సంవత్సరం పాటు శేవచ్చవంలాగే జీవించాడు, కళాకాంతీ 

అదు, మందుఠతున్ని కంవసటిలాంటి గుండెమీద మూత పెటుకొని, తనడి పరోపదేః 
ల్ లే 

యమ్మా 

పొండిత్యమే కాదని తన నిగహం ద్వారా నిరూపించాడాయన 

సగం చచ్చి ఉన్న ఆనందగజపతిని పూర్తిగా చంపింది ఆయన ముదు 

గుర్రమే. వెలిగాడ కొండమీద నుంచి తుపానులొ గురం మీద దిగి వస్తూ, అది 

పట్టుత ప్పి బోర్లాపడేసరికి జీను కొక్కెం గుం డెల్లో దిగబడింది. (పమాదమనేది 

కష. అది [మ “దమ కెదు. ఎటువంటి సందర్భాలలోనై. నా గురాన్ని దౌడు 

తీయించి అలవాటు అఆయనకుండేదని అప్పొారవుకిప్పుడు గు రు వచ్చిండి. మోతీ 

మహలుకు చేరుకొన్నాక, నాలుగు రోజుఐసపాటు జ్వరం నిలిచికొచింది. ఆయాసం... 

ఎగ ఊబరి. 

మే 28 ర్నాతి ఎనిమిదిగంటల 'వెళ.... మహారాజావారికి మందు పట్తుకొద్దామని 

అప్పారావు డాక్తరుగారి వద్దకు వెళ్లాడు. తిరిగి వస్తున్నాడు. మహారాజావారి గదిలో 
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సందడి.... తనకు గుందె ఆగినంత పనై ౦ది, గాబరా.... “కంటోన్మాంటు' నుంచి డాకరు 

గారు పరుగు పరుగున వచ్చారు.... అప్పారావు గది వెలుపల... - 

__మనస్సు పరిపరి విధాలపోతున్నది. అధైర్యం హెచ్చింది. గుండె 

దడదడలాడుకోంది. ఏ నిమిషంలో ఏ దుర్వార చెవిని పడుతుందో కదా । 

అక్కడే అలాగే ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను. 

మూడు గంటలయింది. మరి అయిదునిమిషాలకు మహారాజావారు పరమ 

పదించారు.... మర్నాడు ఉదయం, కడసారి ఆయనను దర్శించుటకు వెళ్లాను, 

ఆయన వదనం మామూలుగానే వుంది. ఏమా[తం కళ తగ్గలేదు. నిశ్చలముగ, 

(పశాంతముగ, నిర్మల వదన ముతో నిదురపోతున్నట్లు కనిపించారు. ఆ గొంధీర 

వ్మిగహము అలాగునే వున్నది. 

మహారాజావారు మరిలేరు. ఎంత హృదయవిదారోకము. నేటినుంచి ఎవరి 

సుభాషితములు నేను (వాయను ? ఎవరి పసంగములను విని ఆసందించగటను ? 

ఎవరిళో కవితానందమును అనుభవించగలను ? 25 

శ్రీ కృస్లుని మృతక శేబరాన్ని చూసిన అర్జునుడురూడా “లోఠరమునుండి ఒక 

మహా జ్యోతి వెడలిపోయినది” అనుకొనే సతపాడు. 

1. గు, రమా, మం: ఆనందగజపతి దర్భారువింతలు, 

పు. 104 _ 195. ఈ అధ్యాయంలో నేను పేర్కొన్న ఆంశాలూ ఉద్దరించిన 

మాటలూ ఎక్కువగా ఈ శీర్షికనుంచి తీసుకొన్నవే, 

ప $9 94 ప్ప 120, 

పం * గుంరంలే ; పింఛనీ, (శీ జి. అస్పయ్య రిమార్కులు, ప 294 = 285% 

4. గు, శ, సం. హై: మహాకవి గురజాడ అప్పారావు, (వ్యా) పు, 7, 

5, గు, ర. లే: సాహిత్యలేఖలు, నాటకగోషి, పాదదీపిక__ప్ప, 6) _ 72, 

6. 'గు.ర. మా. మం: పీఠిక ౩ ఒంగోలు మునిన్ముబహ్మణ్యం, వు. షట 

7. గు,.ర మా. మం; శంభుచం(దముఖర్తీ, పాదదీపిక-_ప్ప 10. 

8, How India wrought for Freedom: Annie Besant P. 40-41 

+ దేశీయ మహాసభయు దాని ఉద్దేశములును (ఉ) 
' వీరేశలింగం (గ్రంథావళి. ఎనిమిదవభాగము, పు. 4.గ్0 

co 
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umm 

10, 

1. 

12. 

18. 

14. 

15. 

16. 

17. 

19. 

20. 

ele 

వలం 

28. 

24, 

25. 

స్యీయచర్మితము, మొదటిభాగం : కొండ వెంకటప్పయ్య, పు. 77 = 78, 

గు, రమా. మం: ఆనందగజపతి ; దర్చారువింతలు, పు. 126. 

9» పు, 26 

గు, ర. ము; బుతశతకం, పు, 114, 

తె. భా, చ. సం; ఆనంద గజపతి (వ్యా) 

మేడేపల్లి వరాహనరసింహస్వామి, పు. 725. 

స్వీయచరి తము, మొదటిభాగం : కొండ వెంకటప్పయ్య, పు. 50. 

గురజాడవారి రచనలు : వీరేశలింగంగారిపె దాడి (వ్యా) 
పారనంది జగన్నాథన్యామి, భారతి 1964 ఎ పైంబరుం 

గు, రమా. మం; ఆనందగజపతి : దర్శ్భారువింతలు, పు. 136. 

గజపతిరాజుల తెలుగు సాహిత్య నాషఆమా 

బులుసు వెంకటరమణయ్య, పు. 203 _ 209. 

గురజాడ వారి రచనల పరిచయం (వ్యా): 

పుష్పగిరి రాజమ్మ, పరిశోధన, డినెంబరు, జనవరి 1958. 

ఆధునికాంటధ కవిత్వము ౩ డా| నీ నారాయణరెడ్డి Sal 

స్వీయచరిిత్రము : చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం. పు, 88 _ 85. 

తెలుగువాజ్బయ సంగహచర్నిత:తెళు (గునాటకాలు:కె, వి, గోపాలస్వామి, 

గు. శ, సం. హె; గురజాడ సమకాలికులు (వ్యా) : 
వసంతరావు (బహ్మాజీరావు, ప్ప, ల 

భారతి రజతోత్సవ అధ్యక్షుపన్యాసం : 

(ఉ) వేలూరి శివరామశా శ్రీ, భారతి జూన్ 1040, 

గు. ర. మా, మం: ఆనందగజపతి ః దర్చారువింతలు, పు. 15-140, 
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"పెరిగి విరిగివి , విరిగి Dane 

హ్ సుఖముల పొర్రముదిగి చి 
టి 

a శ భ్ ఇ త 3 rg ఇ | శ న 

ఈ అస ౧జి గతించి ఆరు నేలపనో సింగ తదు. MEASLES 
thos 

మవోలాడా ఆజలు కొనసాగించగమా ౩ సరిసం, అససాగారలు సంషానో దో 
ty 

wre 

ధ్ర 1 స్ అస్సి Cra క్యు శని ఇం i “8. sn my గులు, జాయింటు seme అనంతరాపు లాంటివాళ్ళు... ఇత చంవతయి 
vu 

ON భో ry ఇర Toy we wi wad కార్చుస్న విల్లక్ స తరగతి సె స్పోలా? లే న లభ 
కేలా 

అటో అం గా ల్ జ అ జ ౨ ల అబి శ స భూములకు సంబందించి పేచిలు పుటి సలినిపోదున్ని టంట WHO 
ళ్ ఖం 

వచ్చి రీవారాణి అస్పలకొండయాంబ హద యురసట్లు 2 న్నారు. అగరు అఖాడా 
వంపే ది నొడిగురి, పోయముందు అం hee త్ eddy Cond ఉన్నై ఎప్పు 

పోయాడు. కాబట్టి రైతులను య నేజరుగారిపప్తకు UNO ఎళ్ళానుని Lo న. 
రావుకు పనిబట్టింది. మేనేబరుగారు వెళ్ళి ఏిలకొడ్ TOONS We WNT 
పిలుస్తునా రని బెప్పారు. సరేనంటూ వెళ్ళాడు అప్పారాపు, పిట్లక్ మర్య్యావతిప్పి 
మాట్లాడసాగాడు. అప్పటి వారిమధ్య ను Bans న. గింగరాలు 
అమీను పెట్టుకున్న “పిటిషను” గురించి “ఖృత్నోట్" తయీరుబేసి జంపపలసిందిని 
విల్లక్ ఆజ్ఞాపించాడు, అప్పారావురై తే సంసాసం తవిిళ్ళన్ని ఉలిసిషుంటాయని 
మేనే కక. ఈ పాచిక వేశాడు. సంస్థానం ఆఫీసుకెళ్ళి స సమ్మగుస “యుయురాండంి 
తయారుచేసి సంపమన్న విల్ల రే, అక్కడ పడివున్న పనికిరాని ర టంరట్టల 7ఏరింబ్చి 
మేనేజరుగారిని వేధిస్తున్నావంటూ అప్పారాపుమీద పొడు పెట్టాడు. శ్ర. యుద వైన 
విరసం, 3 రైతుల వ్యవహారందగ్గర సపెడనరంగా మారింది] అప్పారావు స్వయంగానే స 
దీన్ని రాసి సిపెటుకొన్నాడు : 

డా తీరా నేను వెళ్ళేసరికి దొరగారు తన ధోరణిలో లేరు. గిరుక ర్కున 
నాకేసి తిరిగిచూసి “మంచిది, ఏమిటి వ్యనహారం 1” అని (పళ్నించారు. 

-- 'ఈ వ్యవహారం గురించి నే. తెలియదండి. రెతుల్ని మ్యానే 
జరుగారి దగ్గరకి తీసుకు వెళ్ళ్గమం'పేనూ - కతత 
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__- “అలా అయితే నన్ను కలుసుకోవాలని మీ రెందు కనుకున్నారు ౪ 

_- “అనుకో లేదండీ. 

— “ఈ విషయంలో యాక్షను తీసుకునేది నేను; మేనేజరు కాగు. 

ఆయన దగ్గరికి కంరరటు కే కెళ్ళారు ? ఇలాంటి ప్యవహారాలు సొగనిచ్చేదిలేదు.” 

at 

—_ “జనలు వ్యవహారమేమిటో నాకు తెలియదు. ఇదేెదొ రెతు 

నినహారం. వీళ్ళని రీవామహారాణీవారు రు మ్యానేజరుగారి దగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళ 

we రే నన్నాను. ఇంతే నేను చేసింది.” 

G 

ము “హో ంతనోకు తేలును | ఈః వ్యవహారానికంతా మూలం మీరె. 

యు ఆర్ ఎట్ ది వాటమ్ ఆఫ్ దిస్........ యస్.... మీ [పవరన గురించి 

మీరు జ్యాగత పడాలి”. 

-- “నా (ప్రవర్తన నాకు తెలుసును, కాని నేనేమి “బాటమ్ిలో లేను. 
మీకంత కోపం ము ముంచుకొసున్నందుకు నాకు మాతం విచారంగా వుంది”, 

అపా ని “యస్ అస్ శ నం సర. ఇరకమరు వెళ్ళండి girl 

“బాటమ్ిలో లేడు; మరెక్క.డ ఉన్నటు ? అన ఉన్నాడు. అందుకే 
లు 

గ్ ఈ కడుపు మంటలూ అక్క_సులూ ః హుజూరు వద్దగాకుండా తనవద్ద పని చెయ్య 

అసిందని జాయింట్ మేనేజరు, అప్పారావు “వ మంచిని” కొర్ర చెప్పాడు. ఆనంద 

Yaw 

ర్ట ee 

a (కా వగ చెప్పిపోయిన పనులు చూసుకొంటున్నానని ఆయన జవాబు. అనంతరావు 
రూ gs నాలి? 

ఎఎ సరిసరది । చనిపోయిన మహారాజా ఆజలు కొనసాగించడం ! 

అంతత్వరగా ఆనంద గజపతి తన ఉద్యోగుల మనస్సుల్లో “వచ్చి” 

పోతాడని అప్పారా వనుకోకుంకు, అది ఆయన తప్పే. ఎందుకంటే ఏనాడు మహా 

రాజా సంస స్తానం వ్యవహారాల్లో నేరుగా జోక్యం కల్పించు కొన్నాడు గనక ? పెగా 

సంస్లానం “కాగుపడాలంపే సంనాన పరిపాలనను తన వైన చేసుకో గూడదని 

పప రహో సిద్దాంత మొకటి IP జమీందారై నంత మాత్రాన పరిపాలనా 

సామర్యం ఉంటుందని ఎందుకనుకోవాలి ? అందుకే దక్షులై నవారి చేతికి బాధ్యత 
లప్పగించడ మే (శ్రేయస్కరం. వారి పనిలో తాను వేలుచెట్టగూడదని ఆయన 

నియమం. వారికి పూరా స్వెచ్చ. చివరకు వారి మీద చాడీలుకూడా ఆయన విన 

గోరడు. వారంటే దయ. ముఖ్యంగా సంస్తానం స చేస్తూ వచ్చిన ఎవెన్సు, 



డేవిస్ లాంటి ఇంగ్లీ మవాళ్ళ కష్టసుఖాలు విచారించి చేతసై నంత సాయంచేస్తూ 

వచ్చాడు. ఆయన మంచితనాన్ని వీలు జేసుకొని సన్నిధిలో మ్మాతిమే ఆంజ 

నేయల వాలకం చూసెపే వంచనాపరులుకూడా ఉండేవాళ్లు. అది తనకు తెలిసికూడా 
చూసీ చూడనట్లు ఉండిపోయాడు. పైగా ఇంగ్లాండు దేశంలో బరుగుతూవచ్చిన 

ఎన్నికలను గమనిస్తూవచ్చి, మేనేజరు, జాయింటు మేనేజరు పదపులకు ఎన్నికలు 
జరిపితే ఎలాగుంటుందో డఊాహొంచేవాడు రూడా. 2 అందుచేతనే సంస్టానో ద్యోగు 
లిప్పుడు ఏకుమేకై కూర్చున్నారు. 

మహారాజావారు మరణించిన వెంటనే, వారి ఆశయాలు వారితో నశించి 
పోయినాయి. ఇప్పుడెవరూ వాటి జోలికి పోరు. ఎవరూ స్మరించరు. అంతా 
విన్మ రించిన కనబడుతున్నది. 

సంస్థానం ఇబ్బందుల పాలౌశతూడఊంది. కోరులరెక్కు.తున్నది. ఆదాయం 
తగుతున్నది. పాత రాజవంశానికే సవా్శాదురౌతున్నాయి. పత్సరాజు ఉదియనుడు 
లేకున్నా ఒక యౌ గంధరాయణుడు రాజ్యాన్ని నిలబెట్టగలడు. అనెరనగిదికచి 

“నమ్మక్” తిన్నందుకేగాక, ఆయనను (పేమించినందుకూ, ఆయన తినను అంతగా 
నమ్మినందుకూ, అలకరాజేశ్యరికీ, అప్పల కొండయాంబకూ శతన నెప్పెగించి సిందు కూ 
తాను సంస్థానం "సేవచెయ్యాలి. అప్పారావు హోల్కా_రు మహారాదొకు దివాగై తే 
బాగుంటుందని జోధపర యువరాజా అర్హునసింగ్ ఆనందగబజవతి కొకమారు 
నూచించాడు ; కనీసం కార్యదర్శిగానై నా పంప మన్నాడు. కొదుకూడ దనకుండానే 
వేళాకోళం లోకి దించి, అప్పారావు తనపనిని తాను చక్క. బేసుకుంటూ హోల్కాారును 
మెప్పించగల చతురుడేనని ఆనందగజపతి అన్నాడు. కన్ను రిట్రగించి చూసీచూడ 
నట్లుంటూనే చూస్తూంటాడని, నిటారుగా నిలబడికూడా ఒక బుజాన్ని దించుకొని 
ఉంటాడని అప్పారావును నఖ+ఖ పర్యంతం శోధించాడు ఆ మహారాజా; అతని 
ఆంతర్యాన్నికూ డా కనిపెట్టాడు. అందుక నే అంతనమ్మకం. వీటన్నిటిని పురన్మ 
రించుకొనే 18988 జూన్లో రీవారాణి ఆంతరంగిక కార్యదర్శి నియామకానికి 
అప్పారావు. ఒప్పుదల చూపవలసివచ్చింది. ఇలా మొదలైంది ఆయన జీవికంలో 
మహర్దశ, 

వతు 
* అప్పల కొండయాంబనే రీవారాణి అనేవారు. జనం “రీమూ సర్కారు అనేవారు. ఏప్పటి మధ్య_పదేశ్లోని రీవాలో మథోగడ్ సంస్థానాధిపతి రామరాజునింగు ఆమెను పెళాడాగు, 

క్యరలోనే అమె భర్తను పోగొట్టుకొని పుట్టింటికి వచ్చి చేరుకుంది, 
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ఆనంద గజపతికి సంతు లేనందుచేత, చనిపోయేముందు రాసిన వీలునామా 

(పకారం దత్తత తీసుకొనేందుకు తల్లికి అధికారం ఇవ్వకుండా, ఆమె అన్న శంభో 
సింగు కుమారుడై న చిట్టిబాబుకు సంస్టానాన్ని దానంగా ఇచ్చిపోయాడు, ఆమెకు 

“రివర్షనల్ " అధికారం వచ్చింది. పదహారవ ఎట(1898) ఉపనయనానంతరం విజయ 

రకు గజపతి పేరుతో చిట్టిబాబు సంస్టానాధిపతి అయ్యాడు. ఇంకా యు క వయస్సు 

రానందుచేత , (పభుత్వంవారు 'కలెక్షర్ అండ్ గార్రియన్ " గా విల్లక్ ను నియమించారు. 

“రీజన్సీ కౌన్సిల్” అంటూ ఒకటి ఏర్పాటయింది. "అందులో ar స 

రీవారాణీ, విల్లకి తదితరులు సభ్యులు, ఆ సంవత్సరం డిసెంబరు 18న ద త్త స్వీకౌరి 

మహోత్సవం. జరిగింది. మరు సంవత్సరం నవంబరు 4న అలక రాజేశ్వరి వీలు 

నామా రాసింది, 

సంస్తానం ఎన్నో వ్యాజ్యాల నెదుర్కోవలసి వచ్చింది: వెలిగాడ దావా, 

కొండపాలెందావా, కృ(తిమకొండ దావా, అక్కయ్యవలస దావా వగె రాలు, గుర 

జాడ అప్పారావు తలకు పట్టిపోయాయి. కృ(తిమకొండ దావాను స్వయంగా నే నడి 

పించాడు. పూర్వాాశమంలో అప్పారావు i అటుమీదట “లా |బాంచి” అధి 

కారి అయిన జి. అప్పయ్య ఇలా రాశాడు : ఇది సంస్గా సొన వ్యాజ్యాల్లో అతి ముఖ్య 

మెనది, ఏమంహే సంస్టానానికి వ్యతి రెకంగా హేమా “హీమీలు-..గారలు సాక్ష్యాలు 

ఇచ్చారు. ఇది కనక గెలవకపోయినట్లయితే, దీనిని పురస్కరించుకొని అనేక 

దావాలు మీదపడును.” 3. మొసళ్ళవాత బడకుండా సంస్తానాన్ని ఒడునవేసి నిల బెట్ట 

డానికి గజీతగా దై నాడు అప్పారావు. 

రామాయణంలో పిడకల వేట కాకుండా పిడకల వేటలో రామాయణంలాగా, 

దేవిడీ లావాదేవీలలో తల మునకలె గూడా శాసన పరిశోధనను కొనసాగిస్తూ 

వచ్చాడు. శాసనాల (పతులుతిసి అచ్చు వేయించే సామానను ఆనంద గజపతి తన 

కుచితంగా ఇద్చిపోయాడు. ఇలియట్ తెలుగు అతనా. సే లగాయతు డాక్షర్ 

ఫిట్, బర్నెల్, బుషర్ (పభృతుల “పేలియో(గఫీ' (Palaeography) (గంథాల 

వరకు చదవకుండా విడిచివేసందిలేదు. హుల్హ్ (10112508) వంటి మేటి శాసన 

పరిశోధకునితో ఉత్తర (పత్యు తరాలు నడపడమేనా, కృష్ణశాప్తి, వెంకయ్యలతో 

ముఖాముఖి చర్చించడమేనా, క్రాలికి బలపంకట్లుకొని ఊళ్ళూ నాళ్ళూ తిరిగి రాగిరేకు 

లను, శాసనాలను సేకరించడమేనా, మనిషికి మించిన (శమచేళాడు. స్తలపురాణాల 

నుంచి ఎలాగో పుక్కిటిపురాణాలనుంచి అలాగే “చరతి బయల్పడసాగిన ఉషః 
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కాలమది, చరిత చతురాననులుగూడా ఇంకొ విష్టునాధికమలంనుంచి సలువడ 

లేదు. చర్మిత్రకొరుడుగా గు్తింపుపొందని గురిజాగి టప్పారావు చీకగ ముసిరిన 
ఆ అల్లకల్లోలప్పు (పళయజబలాలలోనుంచి ఆ౦(వచర్మితిరు ఆససరాంన సామగ్రిని 

గొ ప్రీయ పద్దతులతో సేకరించాడు. ధరణికోట నాయకుల చర్మిత, నాంంస్టకొండ 

పడమటి నాయకుల పూర్వో త్తరాలు, మరికొన్ని బందారీ ముటుందొల కథా 

కమాయషులు సు మల్లంప్ట సోపు నఖతశర్య ఇలా రాళాదు; 

“అం ధే గంలో లభించిన ఒరిబినల్ రికారులనుంచి ఆయన చరితను పంంచారు.., 

ఆమూల్యాగం జీబ్లంగా ౩ పరింలించినట్లు శ లసుతటి EE. 
ఈటీ 

నూ 1 శ జ ను fm అలో 

తన MOO, we రాశార,తనసాగి పాత కో హ్టసంగల LPR స సుతి సరి సోని 

టదించుకు పోయింది. అది వ్యసన ప్రాయంగా మౌరిందిదాడా. రాతి ౩ వ్యఫించే 

ముందు as క మెదలం చె కునుకుపటలుండా సచ్చింది. అనంద 

గబిప ల పహయాంనుంచ , మదాసుల్ క్రోన్స్ “రంగ్ దాథమ్స్' వ (9 "కేం | ప్ప సరొల 

అం శీల 
షై 

కంపెనీవారిరోనూ అప్పారావు ఒరఏర్పాటు చెసుకొని ఉన్నాడు. ఎమనుంస తమరు 

వచ్చిన పుస్త సకాలలో తన అభిరుచుల రనుగుణ మసిదా! ని ఎన్నటికి; సప్పుడు తిసిన 

ఇగ పంపుతూపచా దారు. సంసానంవా రిక్ * నిల్లు” పంపడమే తనపని. 140%? లో మ। దాఘురు 
జు 
వెళ్ళి ఉండగా, ప్ర బజారులో ఎ పుస్త సకం కనిపి © అది కొనిషయడం ఈ ప్యసనె నౌనీకి 

సూచిక, 1889 లోనే Practice of న గగ Living Authors, Hints on 

Elociution, A look Round Literature, Analysis of English Language 
'చదివినటు దాఖలాలున్నాయి. అవన్నీ ఒకెత్తు = The Pleasure of 

(an) 

Desultory Reading అనేదొక్కటి బశతు ఆయన అథిరుచి ఎన్నడూ 
అంజలీ 

వజ కంగు ఈ ౧0 మటల ఈ గ He ఈ త 40 1 Pas tity tahep eee సళ పాటగా కుల part ergot i 

౪ (పాచీన శాసనలిసి పొఠకవదవిలోనూ, అటు మన్ని టసాూ అపరా దగందిన. వర్మిలి 
లో జ / ళో wy wi wilt, i సంబంధ కృషిని ఇంతవరరూ ఎవ్వరూ బరిగట్ట లేదు. దానికి కారణం, అమన అకరించిన 

వ తాలు వగైరా చెల్లాచెదురుగా ఉండడయొకు_ సెకాదు _ అయన రననల |, పెచుర ణొవికొరం క్క య్ 

భొంది ఉన్నవాళ్ళు, ఆ పష్మతాలను (టంద "ఎటిలనురిచి వితుదల చెయ్యం హోవడం౦రు తొ టర్ 
భఖ 

ఎట 

కారణ టిం 

మల్లంపల్లి సోమశఖరశర్మవంటి వండితులుకూడా అప్పారొవు ముదిత రచనలను 
ముందుంచుకొని మ్నాతమే ఆయన కృషిని పెలగట్టారు. ఇక గిడుగు నసీతావతిగారి దృష్టికి 
“గురుడాడ అప్పా రావుగారు రెండు చిన్న శాసనములు" మాత ఒం చదివి ఎస గాఫియా ఇండిరొలో 

వ్యాసములు (వపకటించారు. ఆ తర్వాత ఈ పని యెడల వారికి విసఘువు పుట్టినది” 

(సాహిళె త్యోపన్యాసములు_గిడుగు వెంకటరామమూ రిసంతులు ప్ప పు. 12) ఇది పూర్తిగా 
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సంకుచిత మెనదికాదు ? |గామరు, వొగ్యిధాయిని, కధ్ధాస పతి; “అదిడాస్” అనే 
అ 

1895 శ ఆయస టి రీలలో కనిపించే లు సకాౌచ సమాదారం ఇలాగుంది, 

మ 
ఇంతంచుకిరా _ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళితే అక్కూడికి ఒ : స్ప (గ్రంథాలయం తరి 

లః పోయేది. ఆ చదవడ మైనా ఆద్యంతాలు క కాదు _. అలవోకణ అలా అలా తిర Gy 

వాడు పుటలు, మంచి రచయిత అయినవాడు (గంథాదిలోనే తాను రాయబోతున్న 

దాసి సొరా౭శాన్మి సూచిస్తాడని అంటూ ఉండేవాడు. ఏకసంథాగాహి అని [భమ 

చగంగా+ప్ర స్తకాన్ని చదవడంపూ రిచా వే వాడు. ఇలా సేకరించి సేకరించి 

ఇల్లుపట్తగెం రత నాంత| గంథాలయాన్ని సమకూర్చుకొ న్నాడు. బెర్నార్లుషా Dramatic 

Opinions and Essays అనే పు సకాన్ని రాశాడని చాలామందికి నేటికీ తెలియదు 

గదా: అది అచ్చుపడీ పడకముందే అప్పారావు చేతికి వచ్చింది. అంత విస్తారంగా 

శాలప్ప నాగరిక భావ పురోగతిని అనుభవానికి లెచ్చుకోబటై, అంతటి 
క్ 

యుడాది కాగలిగాడు 

Sr Or “ ఇదమితంగా సల దా త్యానిశే ఏ విడంణా అపా 
(శ 
రావ దోహదం 

2 న గ ళా ల్ ప్రో చేసినటు ? చేసింది బహుకొదీ; శేయదలడంది జా సి. “ఇండియ 
re) (an) అయిల్ 

మటుకు నిజం కాదేమో? ఎందుకంటే 1012 వరపగూదా అప్పారాన ఈ రంగంలో కష్టిస్తూ 
వచ్చినట్లు తెలుగున్నది. ముఖ్యంగా 1003.100 సంవత్సర పు Report of the Assistant 

Archasclogical Department for Epigraphy, southern circleలో పలుతావుల 

అవ్యారావు (పస క్రి ఉంది, విష్పురుండిన రాజవంశానికి చెందిన మహారాజ ఇం్యదభట్టార క వర్మ 

కాలపు శాసనము, ఆప్పారాపు నేకరణలలో ఒకానొకటి. తూరు గాంగ వంశప్పరాజు మూడవ 

వ జహాస్తు సుని తా్నామశాసన పంచకం మరొకటి. తూర్పు చాళుక్యులు కొక్కిలివర్శ, చాళుక్య 

———— 

తాన టి కన్నాను ఇ 

మము పగ రో రోజుల తా|వుశాసనాలు బురికొని్న + ఇవన్నీ విశాఖమండలాని3 చెందినవే. 

ఐం నల్ RY స్ బటి 
(att Cpe న 

ధనలూ. సేకరణలూ ఎంతో (పమాజనసం కలిగిన 

వని అలుపన్నది, ప WOE లం మాసు (నభత్వ (విధాన (తాత్కాలిక) కార్యదర్శి 

A.C. Cardew సంతకంతో ఏన Order No. 538. Public, dated 28 th 

July 1999 అడ్చారావు కృషినిలా ప్రశంసించింది. (పు. 124) 

The government are much obliged to M.R. Ry. G. V. AppaRao 

pantulu and M. R. Ry. K. Nagabhushanm Nayudu for the assistance 

acknowledged in Paragraph 54 of Part Il of the Report and notice 

with satisfaction the Interest taken in epigraphy by Deputy Collector 

M.R. Ry. J. Ramayya Pantulu and other officials. 
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పొందిన నటుడు జి. సి. వి. శ్రీనివాసాచార్యులు ఇంగ్లీషున న్యు ఎలక 
నాటకం రాయగా, దానికి అప్పారావు సుదీర్హ మెన ఉపోద్దాతం రాశాడు. మరి, 

విక్షోరియారాణీ రత్నోత్సవ సందర్భాన చిలికము ర్తి లన్నీ నరొసింహం తెలుగున 
రాసిన (ప్రశంసా పద్యాలను, న్యాపతి సుబ్బారావు అభ్యర్తనపై , ఆంగ్లకరించాడు, 
వైససాయి మదరాసుకు విజయంచేసిన తరుణంలో (1000), రీవారాటి అచ్చు 
వేయించి సంచి 'పెటిందీ పద్యాలనే. నురొక్ష సంవత్సరం గడిదార, కాలే:ఏ సంస్కృత 

విద్వాంసుడు భాగవతుల లక్ష్మీ నారాయణళా స్త్రీ రాసిన నంస్క్బృత గ ర య య 

వ్యాయోగానికి అప్పారాపు ఇంకొ విపులమైన పీఠికరాళాడు. (పతిథ పూరా విప్పారిన 
నడి పాయాన ఇదేనా తాను చే యవలసిన 3 సాహాత్యకృషి శా 

సొహీత్యం ఆక్రమించిన స్థానాన్ని చర్మిత ఆక్రమించిలా ఫరవాఉంచే” కాదు, 
న్యాయళా ఫ్రంవచ్చి నట్టింట కూర్చోవడమే విపరీత మనిపించేసంగతి, ఆదురా 

పడేందుకుగానీ, ఆస క్రిచూరే పేందుకుగానీ సంస్తానమే తనపారిటికి ఒక పెద కోటుందిమై 
కూర్చుంది. తన చిన్నకుటుంబంకూడా దానికి తోగుపాటి నమన్యలను నేవచీసింది. 
“నానమ్మికు పెళ్ళీడు వచ్చింది. “బాబు'కు ఉపనయనం జరగాలి. అప్పోసప్పోచేసి 
ఈ శుభకార్యాలను రెంటినీ 1808 మే 12 న జరిపించాడు. ఆ సంవత్సరం జనవరి 
నెల డ్రై రీ చదివితే, 22 వ తారీఖున సూర్య(గి హణకాలంలో ఇదరు బత్తులబేత 
మిశ్రలోహాలతో ఉంగరాలు చేయించినట్టు తెలుస్తుంది. గహణకాలానికీ, లోహాల 
దారుఢ్యానికీ మధ్యగల ఇలాకా ఏమిటో ' తెలియదు. అలాగే ఫి[బ్రపరినల 27న 
తారీకునాటిడై రీ నగలజాబి తానిసుంది. పెద్ద 'రీసే మొతం పదమూమవందల 
రూపాయలకు లెక్క. తయారై వా గుర్రాన్ని కొ he ఆ ఏడే, 
ఇవన్నీ అప్పారావు హోదాలోవచ్చిన పెరుగుదలకు సూచికలు. విజయనగరంలోనే 
ఉండి చదువుకొన్న ఓలేటి శ్యామనుందరళాన్త్రీ ఇప్పు డల్లుడయ్యాడు : తాసిల్లారు 
నాకరీచేసే బుద్దిమంతుడు. 

తన నియోగి “పుటకికు సార్గక్యం చేకూరేవిధంగా రీనారాణికి అక్షరాలా 
కొర్యదర్శిఅయి, అప్పారావు_ అప్పారావు సంతులుగా సిద్ధికి వస్తున్నాడు, వట్టి 
'పేచీకోరుగా తయారై న విల్లన్ దొరమీద (ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదుచేసి పీకి వేయించి, 
గిల్మన్ దొరను తెచ్చుకొంది రీవారాణి. ఎక్కడెక్కడి గురజాడవాళ్ళూ తలెత్తి 
అప్పోరావుకేసి చూప్పలు సారిస్తున్నారు. ఆ ఇంటిపేరు గల వయోధికు లుకొందరు 
ఆయనమీద సె తనం చేయజూసున్నారు ; దాన్ని సహించి ఊరుకోవడమా, 
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తన వ్య కిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడమా అనేది ఒక సమస్య, 5 లౌక్యమూ, 

స్వాధిక్యమూ ఘర్షణ పడుతున్నాయి. అప్పారావు వ్య క్రిత్వం (ప్రసవ వేదనలు 
పడుతున్నది. గవర్నరూ, మహారాజాలూ; దివాన్లూ, యువరాజాలూ ; 

సుుపసిద పృతికా సంపాదకులూ, సుపతిష్టితులై న న్యాయవాదులూ _ ఇదొక 

కొ తలోకం _ మతుకలిగించి మెమరపించే అధికొరుల లోకం; అందులోకూడా 

గడితేరడం నేర్చుకుంటున్నాడు. గురజాడ అప్పారావు న్యవహారదక్షు డౌతున్నాడు. 

కుమా రె పెళ్ళి జరిపించాదో లేదో, విజయరామ గజపతికి వధువును నిర 
యించే తతత 5 బాధ్యతలు పెనవేసుకుని ఎకొఎకీ కానీనగరానికి ('పయాణమయ్యాడు, 

కూడా ,భార్యారత్నమూ, బిడ్డలూ వచ్చారు. మహారాజావారూ ఆయన పరివా 

రమూ ఉన్నారు. ఒక చిన్న సైన్యమే కదిలింది. 5 నవంబరు 1898 నాడు విజయ 
నగరంలో మొదలై న యీ యాత అహమదునగర్ మీదుగా సొగి కాశీలో ముగిసింది. 

కాశీ సమీపంలోని కస్మండా జమీందారు సూర్యబక్సింగ్గారి పద్నాలుగేళ్ళ 
కుమా రె లలితకుమారి వధువుగా ఎన్నికైంది. అప్పారావు “పండిత్” ఆడ పెళ్ళివారి 

గౌరవాన్ని చూరగొన్నాడు. లక్షరూపాయిల “తిలకం” వరుడికిచ్చే షరతుమీద 
అక్కదే మూడుముళ్ళూ పడ్డాయి. సూర్యబక్సింగ్ బహుమానాలు అప్పారావుకు 
ముట్టాయి. ఇంతలో పూస పాటిరేగలోని ఆనందగజపతి జాతులు కలబలుక్కొని 

కటా హిత తాము అంత బలగమూ కూతవేటు దూరంలోనే ఉండగా, తమ 
'ఆణ్యం*'లో ఏ ఒక్కరూ పనికిరాకుండా పోయారా మహారాజ పదవికి ? వెనకటి 

కెన్నెన్నిమార్లు, (పధాన వంశం వీదపడి నప్పు డెల్లా, తమలో. ఒకరు వెళ్ళి దానికి 

భిక్ష పెట్టలేదు ? శంభోసింగు రెండవకుమారుడికి పట్టం కట్టడ మేం సబబు? 

అలక రాజేశ్వరీదేవి 'కెవరిచ్చారీ దత్తత చేసుకొనే అధికారం? ఆవిడ భర్త 
విజయరాముడు |పాణావసానవేళలో ఇచ్చిపోయాడంటున్నారు నో టిమాటగామా తం; 
అది నీటిమూ పే; కోరులో ఎలా చెల్లుతుంది ? అమీతుమి తేలా లిప్పుడు. 

అప్పారావుకు మళ్ళీ తిప్పట తప్పిందికాదు. వ్యవహారం రచ్చకెక్కుక 

ముందే జాగ తపడాలి । అందుకే కొ తశ తాబ్ది మొట్టమొదటి ఏడాది విజయనగరం 
నుంచి ఉత్తరంగా కలకతాకూ, దక్షిణంగా మృదాసుకూ రాకపోకలతో గడిచి 
పోయింది. సు పసిద్ద న్యాయవాది రసవిహారీ ఘోష్తో సంప్రదించాలి. కలక తాకు 

పోవడ మెటూ పోయాడు ; పనిలో పనిగా అక్కడ “నేషనల్ మ్యూజియము" చూసి 
ప్రాచీన శిల్పఖండాలను "మెచ్చుకొంటూ, “నేషనల్ థియేటరు'లోని సహజమైన 
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అని (వనుతించక తస్పలేదుట. 
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తలచుకోవాలేగాని 1 | నందిని ఫందిగాజేయదలచుకొని వచ్చారు. స్వామి 
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వాళ్ళ నోళ్ళనుంచి వాగూపంలో వెలువడింది, అప్పారావునుకూడా తమ కుటలో 
కలుపుకొని రావాలి. ఇంకొ అమాయకత్వంలో పడికొబ్దుకుంటున్నాడు. ఆయన 

రాజవంశం కొమ్ముకా సుండగా తమ పస్పులు ఉడకవు. వెధవ నూరూవాయల 
బోడినౌకరీ ఏం రాలుసుందయ్యా ? నలబై లక్షల రూపాయల ఆడాయంవచ్చే 
సమస్తానం ఎగస్పారివాళ్ళకు దక్కుబాటయేట్లు చేశావంచే, మరి చూస ఏకో, నీకు 
హహ తు పడుతుంది, నువ్వేమి చెయ్యనక్క-రదు, తిన్న ఇంటి దానాలు 

లక్కి సేచాలు, నో తటస్తంగా ఉండిపో. బరువుభారాలు నె త్తినివెసుకొని 

భగవంతు డిచ్చిన రెలివిని ఖర్చు పెట్టి వెయ్యకు, నలబై వ వెల హమహాళుల గుద డటి 
మూట. కాళ్లువచ్చి. గుడగుడ నడిచి నీ గుమ్మంవద్దకు వస్తుంది. ఏమిటిలా 
విచారిసున్నావు ? 

“అర్ధ్హపావు బియ్యం అరిగించుకో లేనివాడికి నలబై వేల రూపాయలు 
జీరమౌతాయా, చెప్పండి ? 

“దయచేసి, వచ్చినదారినే వెళ్ళిపొండి. 

“మరిచినట్టున్నారు, ఇదిగో ఈనోట బొత్తి తీసుకు మరీ దయ 

ఇది. కట్టుకథకాదు.? ..తక్షరల నే - పొక్కి, బజారుకెక్కిన. .యకాకఘటిన. 
ఇదంతా తనకు తెలుసు గనకనే, అప్పారావు చనిపోయాక మదాసులో ఒక 

సానుభూతిసభకు అధ్యక్షతవహించి మాట్లాడుతూ శ్రీనివాసయ్యంగా రిలాగన్నారు : 

“మహాధనికుడు కొగలిగిన పరిస్టితులలో ఉండిన్నీ సంస్థానమునకు ముణపడి 
గతించాడు”. ఫొలక్ అన్నట్లు తం|త్రాలకు గురజాడ అప్పారావు ఆ మః డమారం ; 
తానేమో తనపనేమో. 

విజయనగరం ఖిలేదారుగా పనిజేసి తం౦|డ వెంకటరామదాసు ఒక సంవత్సర 

కాలంనుంచీ పింఛనీదారుడై. ఇంటిపట్టున ఉంటున్నాడు. సరిగా ఆ సమయానికి 
అప్పారావు గారింటిలోకి మరో|పాణ్ వచ్చిచేరింది : రీవారాణి పేకుడె ట్ 
అప్పల కొండయాంబ 1902 లో జన్మించింది. ఈ సంసార తాహ్మక్రయాలు తనకేమీ 

పట్టవు; రీవారాణి దయోపహతుడు తాను. భార్య అప్పల నరసమ్మ మంచి నిర్వాహకు 
రాలు. ఆమెగురించి అప్పారావు ఒక్కచోటనేరాశాడు. (pe కలో 

ఉండవలసిన బాకా వాఠకాల అనే రచన లేఖల సంపుటంలో మొదటిదిగా 
అచ్చుపడివుంది) కలక్షతా నగరంలోని ఆడపిల్ల ల బడికొకదానికి వెళ్ళి అక్కడ 

“టుకొని 
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నేర్పే మహావిద్య లెల్తా దేవతా ప్రార్లనలూ గురుజన సమ్మానాలూనని గమనించారు, 

తన భార్యకు పసితనంలో అలాంటి తరిఫీదు లేకపోయినే అంటూ [పాఠంఖించి, 
ఏ తరిఫీదూ లేకుండానే గృహిణిగా, యజమానురాలిగా, వంటగ తెగా భేమగ్గానే 
నెగ్గుకొస్తున్నది కాబట్టి, ఇలాంటి బడిలో పంతులమ్మ ఫదవికి తగించని చమత్క 
రిసాడు. దైవభ క్రీ, “నుకవిశ్వానమూ అస్టిగతమై ఉన్నప్పటికీ, భర్తసుమాతం 
ముగుదాడుపోసి నడిపిస్తున్న దంటాడు. *....తనభిర్త వొట్టి తలివితక్కవవాడని 
ఆవిడ నమ్మకం. అడుగడుక్కీ. తననలహా లేనిదే, వొక్కఅడుగు ముందుకువేయ 
లేడని ఆమె వుద్దేశం.” హాస్యానికంటున్నాడులెమ్మని తోసివేయ దగమాటలు కావివి. 
తమది ఎంతో అనుకూల దాంపత్యం. కీచులాటలూ, కుమ్ములాటలూ లేసు. అది 

లింపులూ, అలక పాన్సులూ ఎరగరు. సామెతలు చెప్పడమన్నా, పాటలు పాడడ 

మన్నా, ఆడుతూ పాడుతూ సంసారాన్ని ఈదుకురాపడమన్నా, గురజాడ అప్పల 

నరసమ్మగారి శే చెల్లునని కుమారుడిస్పు డనుకొంటున్నచ్తే, భిర అప్పు డను 
కొన్నాడు, 

కుటుంబమే పట్టిపట్రని మనిషికి ఆ(శ్రితుల కుయ్యూమొరోలు చెవికెక్కు. 

తాయా ? “పేదరికం కలం తన సిఫార్సు బలంతో సంస్తానంనుంచి ఇంకోఅంతో 

రాబట్టి చదువుకొంటూన్న _ విద్యార్దులు కొంద రుండేవాళ్ళని ఒంగోలు ముని 

ను[బహ్మణ్యంగారి రచనబట్టి తెలుస్తుంది. గండ కో తెరలో లేత మెడ ఇరుక్కొాన్న 

తర్వాతనే వారి సంకటం ఆయన దృష్టికివచ్చి అయ్యో అనిపించేది. వి. ఏ. లో 
చేరేందుకు డబ్బులేక కాళ్ళు జాచుకొని కూర్చున్న ఆ క్మురవాణ్ణీ మధ్యాహ్నం 
రెండు గంటల వేళ జోడు గురాలబండిలో ఎక్కించుకొని పిన్సిపాలు పద్దకు తీసు 

కెళ్ళి, అతని కాలేజి జీతం మహారాణిద్వారా ముడుతుందని చెప్పవలసి వచ్చింది; 

ఇంతకూ అది కాలేజి పద్దులో జమపడలేదు. “సంస్తాన వ్యాజ్యము తీ్మీవముగ 

జరుగుచుండుట వల్ల మహారాణి స్వస్హ చి త్తముతో నుండు సమయము పంతులవారికి 

దొరకలేదు... .మూడు మాసములయిన తరువాత (పిన్సిపాలు వారు నన్ను రాసు 

నుంచి బంపి వేసిరి. ఈ సంగతి సంతులవారికి నేను జెప్పినతోడనే బండేక్కించు 

కొని నన్ను కోటలోనికి దీసికొనిపోయి లా (బ్రాంచి సూపరెండెంటుతో కొంత 
మాట్లాడి నేను వారివద్ద పని చేసినందుకు అరవై రూపాయిలు బిల్లుదేసి నాకిప్పించి 
జీతము కట్టుమని పంపిరి. ఇట్లు (పతి టరములోను బీల్లు జేసి నొ కిప్పించగా నేను 

టరముఫీజు కట్టుచుంటిని. నా “సరీక్ష రుసుము కట్టుటకును నిస్తే అరవై రూపాయలు 
బిల్తుచేసి యిప్పించిరిో గ 
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se a న ట్. సుుబహ్మాజ్యుం గారికే అప్పారావు వద పనేమిటని ఆదగంది 
౮ 

సా రోజు అబ్బకుండా ఉదయం ఎడయిగంటలకు అవాకా ప ఇంటికెకి, నాలుగు నీరు 

ఇ జూల కు ఖా థి లో యా i ఇ” గా జొరాల్ జ వై శిలా కాససొాల రికారులు, తెళటుగు సంస్కృత (గంథాలు చదువుతూ, 
(ఆ జా 

WY a gre ఇష ట్ట, స క్ టా శే శ a * కౌొబటిఎను బంగా వివరంగా రాసి, కావలసిన పద్యాలను ఇంగీమవెసి అచ్చా 
a 

జ్ 7, 
పర. ఉండాలి, పద్య దొ్వ్యాలప చ వరళ చరిత లకున్యూ, శాననాలలొనై వాటికిన్నీ 

గ్ పోతున్నదో లేవో పోర్చిచూడావి. ఈ అది ఎలా చేయదమో ముంపుతాన ~ న్ షు 

చూవమించాది ఊపిరి సలపని నంసొనం పనిలో తనపని తనీగా జరగాలంసపే 
టు 

ఇలాంటి కరాబెవణ్ొ రెలవ సవాణ చూ? నేస్పి భష అయించావి, ఈ ముడి 
లా ౭ నూ ae) 

సరుమును తాను తిదిగా వాడుకొ౭ంటూ స ర నీరేళ లింగం రాసిన 
ys జో 

హ్ ప. రాయాలని మ. సంకల్పించాడు. అందుకే ఈ (శమ. 8 

సాదాతం నే త్రం ఎ జిప్పారావులాగుండా*ని ఆ యువకుని కనిపంచిందం సే ఆశ్చర్య 
౬ త 

మెందుకి ? ఆ రోజుల్లోనే మ్మదాసు ఓరియంటల్ లె చ. లిఖిత [పతులను సేక 

దించెండుక్సని నర్తిష్తు షో పంసుడె ; త తూ సభారరశాస్రీ విజయనగరం వచ్చి 
౬ 

య సాయాన్ని స తటాచసి లెలుసున్నది, 

* వీటి సాయంతోనే విజయనగర రాజ వంకావళిని [౫౭ Prabandham Pedi- 

grees అని ఒక లఘు [గంథంలో సమకూర్చి, పెద్ద దావాలో కొర ఎగ్గిబిట్ 'గా అప్పారావు 

తయారు చేశాడు. ముఖ్యంగా, ఉషా భ్యుదయ, కృష విజయ, పద్మనాభయుద్ద కావ్యాలనుండి 
"సేకరించాడు 

(1 



2 
ఇ ప్ల ul a గి » గ్గే స 4 అస్సి 

అంగీక చ్నితలేఖనాదుల్లో. రీతల్లో. గుంటావు. అత్వ్పోరాసుకు. న ఏ2 మెగాక 
భో బళా 

అ a అలల లో అంటి గ్ a wh i న ఖో 

అభినినేశం కూడా ఉండేదని అనేరుల*ం ఈనొతిక్ గెలియంప టై తీస 

శ శ న్ ae! గ్గ అ శాస ing AR sn ఈ fh wu ser జీ py కొదు. వసబకుమూరి మోతీ సహల్లో అనాలని అన్ను యున పవ చి తారను 
ba గ ' wu న 

గ! 
ఇల్ల గ (| లోకో బో గ్గ చ hn wk oa ww, yw జబ్బు (ఖీ 

ఎసూనొ్ అసందగిబపతి ఎణసొథ; సచేస్తూ నే ఉతపరోతాలో అని Sr న్స్ 
ఆలే a 

ఇ a UN Vig ia ot పడుకలు సింపడిన వాడుకలయ్యాయి. ఎరు చెంరట. రిమిణిడాసం, ఊభమూహాొనీ 
(sa) ‘ed 

| న ౪ ఖా ర. పులే గాయకులు, నారాయణదాసు, రరాటర స LEWD, TTT IED 
hw || wl 

oy తీ భో Wan weft Wea” ఫ్య we wt py ఇ gt ఛ్ NE ut 

గే రిదొయి౦ టిట్ ఛీ WIP ey (1 బలి & pn) IMOPERP రాజ్య టీ నూ న్ గ్ ta bag ర! hy hr “rr 

ళో జః భీ Ww గ్ ' wh TU క ఖ * గో Ou Me మాటాడిసటు, ఆసందిరాజు వాయాంధొ ₹ ధో" పదిల సంస్ 
భాగ యొ 

my ల అల్లే Ly Pp ping te my: ట్లో, 1 గ శ abs yeu అంట వ TE 

వి తొఠటు బపటవాదరని అప్పారావు సగ్వాలయం ది యి WD ఎంటి 
4h (4 (a) నం. 

వ 

థ అం లో ఈశ ఇ; * ( / స [1 pon ట్ల | yd మ్మదాసులో రెండు మూడు నెతతుండినోపంని. నినున ము (1180) 
గ్ Wht 

అటో ల్ కాస్తో ॥ సో 3 % ॥ ల ఇ i aM cy అప్యారాపు రాసిపెటిస డి రీ::ఏట్టి ఏ ఆయనకు నాటటం తరాశత ముదం, స్ గ్ర 
తై hose శ 

Wa 

Pen శ అలీ స్ లనే క నంగీశమే ననిపిసుంది. ఓరియంటల్ లెబరి వేటలాగు కోసమని శేసగరళాత్తి 
Come) 

క a © క లా 

* ee] 

ల 
వ్ స్ట 

gh g ఏక్కడ మైసూరు శేషన్న వీణ, బలతరంగట. కచ్చేరి లి. వచ్చిం 
దట. సుజ్బారాపు పు పాడిన జావళీలు, శ్రీనివాసాచారి పొడిని కృతులు, _ సీజధనం 

కచ్చేరీ, త్యాగరాబ స్వామి శిష్యుడె న కృష్టయ్య గానసని . ఓరి సింగ బొచ్చువమ 

తనకు ఎదురై ౦ది. కృతులు ఏన్నాక, తెలుగు వాగేయకాటుడి డుగా నేవి దదినామాడా 

త్యాగయ్య (ము డనిపించింది. ధసం మం క న TET 

ఒకటొక్కటిగా తెలిసివస్తున్నాయి. సంస్కృృళ ళభోరొల ఏ స్వరకల్బనంనూ , జావ 

లను పు స్తకాని కక్కించుకొంటూ, జా సపదగీతాలను "సరరిసూ నంగీవం 

కొదిపాటి సంబంధాన్ని "పంచుకోసొగాడు. జ 

ట్ 

రీవారాణితోబాటు (పతి వేసవిలో నీలగిరులకు పోసాగినప్పటినుంచీ నీలగిదుల 

[పకృతి సౌందర్యం మనస్సుకు గిలిగింత పెడుతున్నది. ఎలిగావ కొండలనుంచి 

సీలగిగులకు ఎంతదూరమో ఆ ఈ చక్కదనాలకు అంత వార, మసస్సు రాగాల 

తీగలుగా పల్లవిసున్నది ; అల్లుకొంటున్నది. విన్నవి మనస్సునుంచి కొత్త రూపా 
లలో సొంత పాటలై బయల్బడుతున్నాయి. దృశ్యాలు గానయోగ్యాలౌ తున్నాయి. 
దృశ్యమూ గేయమూ ఒక్కటొతున్నది. లలితకళలు రెండు 'పెనబడుతున్నాయి. 
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oa అర భల లో అల ట్ ణ్ ఆ జు లో శ అ చిత లఖనం మూడపది, మాడుగులలొవ, కుమిలిఘాటు, గునుషాతి ఆడవి 

నెల్లిమర్ల ఏరు, శృంగసంపుకోట కొండలు _ తనలో కదిలించిన అనుభూతులు 
ఏలగిరులనెపాన అక్షరరూస3 ధరిస్తున్నాయి. వాన సంపెంగమాను .. ఇెన్నెల.... 
దూరాన కొండలమీది ఇళ్ళది వాలు ....కొలనులో కొంతి కదలికలు....చెఎ ఆకుల 

మీలమలలు .... ఇవన్ని కలగలసిపోయాయి. - 

ఉం వ 
1808 నుంచి నీలగిరి య్యాతబుచేనూ వనున్నా 1907 నాటికిగాని కీ చారాణికి 

అంకితమై FTE ALE అచ్చుపద్దా త ఈ ఈలోగా wae 

1895 నాటికే చిత్రకళగురించి ఏశ్చితాభి|పాయాల నేర్వరుచు 
కొంటూ ఉన్నాడని రాజా రవిసర్మ “రాధి చిత విమర్శ తెలుసుతుంది. రాధ 

ser ముద్దు నునిషి" లా కనిపించింది; ఒక కనుబొమ రెండవ దాొనికంప 5 బాటు; శిశు 

చేరడేసి; "పె పెదిమ కొన చప్పవబడినట్లు అణగిపోయింది. రాధ కుండపలనిన చలాకీ 

తనం హం. ర పపలు: అమాయిక సొధుత్యం కనిపిస్తూంది. తాను సిటరాండు 
ల లు. 

మనసు గోయింది. 

నుండి తెప్పించిన చితా లిలాంటివికావు. శీతల పదేళాల పకృతిలో సూక్మాతి 

సూక్ష్మమెన వరభేదంకూడా స్ఫుటంగా దృగ్గోచరమౌ తుంది, నేటికీ గురజొడ 
i UNS (3) 

వారింటి గోడలకు వేలాడుతూన్న నాలుగ దు (పకృతి దృశ్య చ్నితాలను చూ i 
ఏలీ 

అప్పారావు అభిరుచి ఎలాఐటిదో తెలు రాసుంది. 

నీలగిరి య్యాశలలో హాస్వానికిగూడా లోటుండేదికొదు. (పిన్సిపాలు రామా 
జాచార్యుల వావమరది చశవ రుల తాతాచార్యులు రీవారాణి సిబ్బండిళో ఉండే 

వాడు ; అతడు హాన్యచతురుడూ, హాస్యభాజనుడున్న్నూ. ఏదీ, నామీద పాటొకటి 
ఒడ 

లో ళ్ 

నూగు మోసపు కట్టు 

కస DE 
(En) 

నో సిగరెట్టు 

కోటు వింతకుట్లు 

చే కట డిలుగు వెండికటు 
ల్ లు 

* నీలగిరి పాటలకు స్వర కల్పన చేయడంలో అప్పారావుకు త్ తోడ్పడినవారు చింతలూరి 

గణేశ్వరరావు, కలగట్ల కామరాజు అని తెలుస్తున్నది. 
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సీజగిరులతోగూడా విబజయనగభధం తాసునా ఎన నురుపనా వచి ఇంది 
wand wes ఓ 

mu a / 4 af Sw wg స్మి న 
చ ద లక్ష్మీ నరసమ్మకు ర ల్ రి గా షులవిని భట 4 ళల స్త్ 4d Cty) prey అనుకొని లి 

ఓం, షీ 

Wo ay mn a శ 0 టి ¢, re అట్లీ దారిని ముటుకోకుంగా మరొళరిన న్న ఎఅరుటువుముం.. అందం పపుచులను ఇసి 
౮ న 

soy [టి | we ఈ. నట్ (| | eft ఇ, ళ్ ఇ సో ఇ th ow జ అ," అనా ముండి అ మొదటివొోరిపె దూచి కంకి) OWT NNT", మ్య CUE) “ిడలమా ది Ca ' ( మ స 

తనం బయట పడింది మనవంయు రామదాసు" wT) 1 es మ్యహాలంటూ 

తాత వెంకటధామదాసు యొచుగొంటూ ద ద ము ఆయిన సంతలు వ. ౫ సిచిన౦ 
అలాల! 

పీడని లమష్మీనరనమ్ముకు లొందరవద న బేయవింసి నవినాంది సుఖే ప్ర Wn గ ': ను 

నొటిశీ సొనమ్మురు సిగరొందే కీ. అహాతుతే క NS + గోొంలతినిమతలో 
య 

చెంకొట రామదాసు వేసిచూపించిన జని వల తెవిసి సరం. తిరి, లందు మళ్ళ 
ఖే శ టలు 

దూరాన ఉఊటగడదరి తము సొంత పొలాలను చూసిపదాసుని అకా, ఏంతరూ 
(లీ Or 

తిరిగిరాడు. అపొఇరావు ఉఃఖో ఎ లేడుగాని, ఉంటే తస అన్నుతనం గురు కుపచ్చి 
అమ్ ల 

ఉందది ం లొస్టిం నములరాష్వ ర రాసిన ట్ తరంలో ఆయన సరం rd Maw ఇదీ ; 
bs bal 

వీ కసారి నేనూ, వసా చీప్ పరుపు సుంద. వజియనగరం 
వసనం. చ దారిలో గరివిడి దగ్గర న నాన్నగారు రు బంతి ఆపమున్నారు. బండి ఆగింది, 

దావాంపెసోందనీ ఆయన బందీదిగారు. దగ్గరలొ నున్న చిరుష్పముగింతితు వెళ్ళారు, 
వెళ్ళిన మనిషి రావలసిన ₹ ములో రాలేదు ; కొద్దిగా ఆలస్యమయింది. నాన్న 
గారగీంకౌ ఎందుకు రాలేదోసని నామనసు పరిపరి విధాల పోయిండి, ఎవరి 
జాగ త వారికి తెలుసునని, అందులో ముఖ్యంగా పృదులు మరీ జగత 0 ow 
పడతారని నాకా క్షజంలో శోచక పోయింది.10 

ఇప్పుడేమయింది వృద్ధులకుం దే జాగ త? విజయనగరానికీ నె నీకు రా 
మధ్యగిల ఊటగడ్త దాటుతున్నాడు జ ఇంతలో ఏదు వచ్చింది, నాయన మునిగి 
చనిపోయాడని 1005 బృపిల్ 24 న అప్పారావుకు తెలిసింది. ఊటీ ఎక్కడ 
ఊటగడ్డ ఎక్కడ ? విజయనగరానికి ఆగ మేఘాల మీదవచ్చి కర్మ (కతువులన్నీ 
నిర్వ ర్తి రించి, మళ్ళీ మే 7న నీలగిరులకు బయలు దేరాడు. 
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తీరుబాటూ చౌరికాయి. “రొజగాలి” గానీ ఎండపొడవాని తన దెహ తత్వాని 

వికట్స్తుంది గాన్ ఈ కొండల మీద ఉన్నప్పుడు మాతం రెపరెప ఆకల్రిబెసి 

దేహం దివ్యంగా ఉంటుంది. అందుచేతనే మళ్ళి అప్పారావుకు కలం చేతికీ 

వచ్చింది. త్ ఇ నాటక|పతులన్నీ ఎన డనగా న చెల్లు కున్నాయి. రం ఉమనారి 

అచ్చు వేయితంచవల సింది 'స్నెహితులంతా ఒ లై చెస్తున్నారు. స న 

కూర్పును మార్చాలని మః నసాతున్నది. భాష యింకొ నాగరికమూ కఏసయూ 

కొవాచి; బాటల్ మానవాంఛ యింకె పరిపూర్రం కావా లి; మధ్యకొలంలి 

వచ్చిన మార్చులుకళూడా కథాగర్భంలో దు దూరాలి. కబట్టి పునస్సృష్షిలాంటిడి బధా త్రి 

గాని వటి పునర్యు(దణవల్త ఫాయిడా ఏమిటి? హద ఎడిభాగాల పెద నాటకం 

(Trilogy. గా రూపొంది సె ? ఈ అనిశ్చిత భావాజు మనస్సునుంచి అవ్మశ్యం 

కాక మునుపే సరికొ త నాటకం గురించి ఒక పథకం యుర్చడింది. 1866 నతో 

రెండవ వచన నాటకం రాశాడుం ఆ పు సకం ఎంత వెదికినా కనిపించకుండా 

పోయింది. రెండళ ళ్ళ తర్వాత గాని మళ్ళీ సరికొ తగా రాయడానికి మనసు కొటియు. 
అయయ 

wn అలా తయారె పూ రికాకుందానే నిలిచిపోయింది, కన్యాబలల్ట నాటి¥ొనికీ 
న Pen) 

We Ue శో mk 

సి దోడనదగిన కొండుజుటేయం. రాజకీయ, మత, సంఘ జీవిశంళో వచ్చిన 
CL, (టే 

మార్పుబు _ వందమాతరం ఉవ్యమం, దివ్యుడ్రాన, [బహ్మసమాజాల కొార్యకలా 
మ శ్వ 

పాలు, వేళ్యల అగచాట్లు, విభనల (గహచారాలు, నవయువకుల టోళాభాయి 
య? 

చేషలు వగ రాయు అదంటోలాగా అందులో (పతిచింవించాయి. 
జల డమ 

Sa MYL త్ర aw అర mn డౌ గార్ రా (J త్త 
ఊఊ 50ఢడవ నాటకంలొ, తన సృ తిని నిజాయితిత సిర్వదానూ కూడా 

అటే వాసనే 

వ్యథిచారులై న స్తీ పరుషులకంజ భోగం పడుచు ఎలా మిన్నో చర్కించదలచు ఫ్రీ బత మె జ 
క 

కొన్నటు, "ఒంగోలు ముని సుబహ్మాణ్యంగారికి ఒక లేఖలో అప్పారావు రాశాడు, 
య 

మరికొంత కాలం గడిచింది. మూడో నాటకం గురించి ఆలోచన సాగింది, 

ఈ మారు శరం దృపి నాకర్షించింది. తన పరిశోధనను పురస్కరించుకొని 

ఎన్నడో కతంలొ తాను రాయబూనిన నసానామని సొదామినీలాగా నే మెరిసి 

మాసిపోయింది. మరిప్పుడు బిల్ల ణకవి కథను చేబట్లాడు. కాశ్మీరదెశం విడిచి 

కొన్ని రాజప్పుత్ర కుటుందాల వెంట ఘూర్తరసీమకు వచ్చి, అనిపాల్వాడా (ప్రభువైన 
కర్రమహారాజు ఆస్తానంలో వేళ్తూనివున్న ఉద్దండ పండితుల ఈసురోసాలను అత్మెక 
మించి, రాజపు[తికకు విద్యాగుపవైన ఒక సుకవి నాయకుడు. | 
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లోపించి యీ నాటర కథకు గొతానుగితిరి త్వాన్ని లెలగింఎంది, ఆనంద గజపతి 
కయ టి స చున్న iwi మళ్ళీ బీ జీనింజా ద్ న సంతిధుల తీచులాలలు, 

(ar) 

ea ముల తుచ పన్నాగాలు, 

విమాషకుని వినోదాలు _ ఎంత తెర్పితాలో ఇంతి యభిగాలు. “ఉదాత్ర 5 Nobo 
థావాల అనుమాతుల అధివ్య కీకరోలు ఏన వానికి భామ బన్ని Gi యోగ్యమైన 

aries 

చూపడానిరీొగూడా ఈ నొటరి రచస గహ దెజంఅచినెకం wh లేఖలో తేరియ 

సళాడు. 

నీలగిరి ఆహా[తలో మురారి ఎఎజనీ మన్ AAT చొట సట తలు యారు 

చేసిన పథకం, ఎనో షె ఇతిర రిచనలలాణానే అటి ఎసింషూా స లగ ఉంగిపోయింది, 
oy 

కథాస్తలం నీలగరుతే, అప్పరస అన దగిన ఇర మూలములు, ల్ని ఆ౧వొబ్ను ఆరాధిస్తూ 
$4 

4 జ కి 2 | (తీ | లి . Fre « 2 gh pgs a ఓ య 
em Supe లు టి ఎ 0g దనిదిగిసి ఉర్రి Sp TU రిటిదుూో, అబల స సం టఆయినే 

. క ఆలీ 

కు. గ్ wer న i ఫం, న నర; సరసుడూ అయాను కదిసి బ్రంచల్యత, 2 (1 షురిాన్న స్య నగ్న రసికు 

పోయివెట్లుగా, సొదామని సెతుకు HE నె రర a ఎ AT స్ట రిఫ్రొ 
అంట! 

ల 
ష్య పులు, దేశ్యాగర్భానపుట్లిసి WMO gd తేని సు i. iw wd SMO 

జ 

ఫ్యచ్చానిరతి అలవడ్డాయి, 'సెళ్ళిమీవ గురిటదు, న పని. DUI 
శ Heh, ఉం 

అకా, మనో ధర్మాల కూ కలిగిన సంఘర్షిణమి శకి నటల STUY బూనుకోధచి. 

పూ రిఅయితే ఎలాగుండేదో ఉహంచుకోవదం మనకి bare 
wh) 

నవస WO, JOA య సొవనుక 

నవల అయిఉండేడేమో | 

ఇర కన్యాం నాటకం క మిగిలిఉంది. అచ్చుకిచ్చిన 

తర్వాతగూడా మార్పులూ, కూర్చులూ చస్తూ రాశిపెంచుతూనచ్చాడు. ముఖ్యంగా 
యస్, _)వివానయప్యతగారు సూచనలను శిరసావహించాదు. హాస్యం పాలెక్కు 
వయింపని నిందవ స వచ్చిందిగాని గొప్పనొటకమనదగింది అవతరించింది. వామన 

మూరి; (3వ క్రముడయ్యాడు. వాణిని (బహ్మ దేవుడే మోహించినటు, మధుకవాం రసి 
(గ్రంఠక శే "మోహించాడు. ఈ పాతను తీర్చిదిద్రడానిశే అన్ని తిప్పలు 1 నాటక 

రథానికి ఇరుసు కాకుంపేమానె, కడచీల అయిన మధురవాణి జ్ పెదయ్య పెళ్ళిని 

తప్పించింది. ఒక కుహనా సంస్క ర రకు చెంప పెట్టు పెట్టి మరఠొక్ష మూర సంస్క ర్ర రను 
ముద్దులాటకు ఒప్పించింది. పృ తిని చివరకు విడిచిందా 1 మనస్సురు పెట్టిఉండిన 

మకిలిని మాతం విడిచింది. భగవద్తత,ు చేబటింది. అపర చింతామణి 

అయిందా ? లోకాన్ని తన్ని వెయ్యలేదు. 

ఆ రోజుల్లో యంయూమారుతంగా సొగుతూవచ్చిన వేశ్యావృ ౨ నిర్మూల 
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నోద్యం తీరూతెన్నూ గురజాడ అప్పారావును కవ్యించడ మేగాక నొవ్వించింది 

కూడాను. పడుప్పపనిని మెచ్చలేదుగాని ఆయన పడుపుక తైల కడుష గే పనీనీ 

హరించలేకహోయాడు. వేరే బతుకుదెరువు చూపకుండా, సానివా డలను నిర్గనం 

చెయ్యమనడం, ఫక్తు దౌర్రన్యమె కెగలదు. సంస్మ్య.రణవాదం {క కొర్యం 5 కాగలదు. 

రోగంతోదాటు రోగినికూడా హతమార్చడం, వె ద్యమనిపించుకోదు. అది నరవధ, 

“విజి ధసం వంటి విద్వాంసురాలి పాటవినం, 'వేశ్యగున్ముం తొక్కం, అనడం వరి 

కచేరీలో కూర్చుని 

చెవులారావిని పొందిన ఆనందానుభూతిని వీరేశలింగం భకులు తమకు తామే 

నీరాకరించుకొన్నారు. చిలక్రమ ర్రీ , లక్ష్మీనరసింహం రాసిపెట్టిన ఉదంత మొకటి 

వీళ్ళ ఉగనీతివాదానికి మచ్చుతునక. 

అవివేకమే. కొక్క్క-ండ వెంకటరత్నం పంతులు డర్తాగా వెళ్ళి 

..బందము జాతీయ కళాశాలలలో పనిజే సూవచ్చిన రఘుపతి వేంకట 

రత్నం నాయుడు సంఘ పారిళుధ్యం గురించి ఉపన్యాస పరంపరచేనూ యువకు 

లను ఆకర్షించాడు, ఒకమారు జాతీయ పాఠశాల సాపననిమి శ్ర తం రాజమండ్రిలో 

వీఘులవెంట తిరిగి చందాలెతుతూ, తన ఇంటిసక్క. వీధిలోఉంటున్న వేళ్యులను 

వివాళమడక్కుూండా, ఆ పై వీధికి పోతున్నాడు చిబకభు ర్ట. ఒక సాని వీధిలోకి 

స ఆయనను నిలేసింది ౩ “మా తోపలకువచ్చి యడిగినవక్షమున నేనుగూడ 

ందానిచ్చదను,” నియమ మేమై పోవాలి? అయినా ఇడి తన స్యకార్యంవొదు, 

టై. శోకం గురుకు వచ్చింది. అమ్మయ్య | శా స్రపమాణం 

శా నొరికింది. ఉద్రేక న్ సిటు మో ధెర్యం లచ్చుకొని సానిగుమ్మం 

లొకి చందా వనూలుచేళొడు.... 11 

{ir Ha న] ్  J 

జంకుతూ కొంకుతూ చిలకడు రిలాంటి అనేకులు చేసినపనిలోని సహజ 

సొమంబన్యాన్ని నిండుమనస్సుతో అప్పారావు (గహించాడు. తమ వృ తిలోని 

హీనతను మధురవాణీ, మంజువాణీ గు రించారు ; అయితే వేశ్యలవర మె మూడు 

పువ్వ్యురారు కాయలుగా వర్తిల్లి న లలితకళలు వేశ్యలను అప గౌరవిం 

బాయి. వాటిని అభివృద్దిపరిచి, సొనిపనినుంచి మనస్సులు మరల్చి వేయాలని ఆనంద 

గజపతి చెప్పుకొన్న సంకల్పమిప్పుడు విజయరామగజసతి హయాములో 

కళాశాలగా ఫలించింది. ఈ విషయమె గురజాడ అప్పారావు రాసిందీ, చెప్పిందీ, 

సంఘ సంస్క ర్తల కృషి సాఫల్యానికి విరోధమెనదెమీకాదు. కాకపోగా, దాని 

వంకరలు దిద్ది నిండుదనమిచ్చేది. లోపాలను చూపడంద్వారానే ఇది సాధ్యం 

సంగీత 
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కొప్పు. డిళశాషంథులరుం “ఎళ్ళిళ్ళు చేయించినప్పుడూ, పులస టాతిల? gat wD 

లసుభవిసూ వచ్చిన ఈనాము భూములను. సొంత. “ఎరిలున. పరొత్ప నా వ పట్టం 
అజా . 

చేయించినప్పుడూ, ఏంకటరళ్నం నాయుడు రొత్యవోచిమారాసెని రం! తస్య వి. 

స్వయంగా అయనే ఇలాగన్నాడు : 

“భోగం ప్రీ అంపే ఏవగింపు, అ అసహ్యాంప ల్గార్ స అమె ఆత్యతిషర నకం 

అవశ్యం అపేక్షణీయం రాబట” భోగంచుళాల బహిమ్కాలరోద్యువుం స (| 

చ్చింది. ఇలాంటి. నంఘ _ దొర్భల్యాన్ని పోగొటాలనే యత్నం, 
జీ 

చేశంనుండి హొమాలయములను పెరికిచేయాలనుగోడషుం భార. “గొరెప 

మూరు లెన ఒకో పెద్దమనిషి, పేశంయుక్కం మన్నన సంఘ సంస్క వగా గడించి 
కొన్నవారు” _ కొంపదీసి వీరేశలింగం కాదుగదా ? AEs “NEN 
అన్వేషణ” అని కొందరనగా, “చచ్చుథావ దార్భల్యమో అని పుంకొంవతు. శాక 

వృత్తి తిక్తీ జాత్యున్నతికీ లంకెగలుపుతూ మతనీలికిగూడా బిళ్ళలు సన్న సనన ముని 

దసులన్నారు. 12 గురజాడ అప్పారావు విమర్శ ఈ ఏ గదిలోనూ ఇమపదు 

ఆయన తసనపడింది ప పూర్తతరమైన మానవీయత గురించే, 



డ్ een 
అరుణోదయ ౦0 153 

ఏఎజయన నగరం నంసొన వ్యవహా రాఐఖతో తబబట్లగట్ద సాగిన వినాళ శల రోనే గుపొజొడ 
ఒం అ) 

ఎ : 5 Ero క es ్ధ “ స అప్పొరావు దృష వొారటాత కారా లవ అ బుబటంది. చవిలన చదువు 
oa 

ఆ జల ne fa ra ప — mn an క చో ఫరింపుకు రాసాగింది. ఇఎతపరకు మనో తను (పదాహాలగటున విల 
ఆ 

బడి 

ఉండిపోయిన మనిషి, ఒకొక్క. అడుగూ నీటివై పు దిగివస్తున్నాడు. సాడిగానో 
తా 

తటస్టుడుగానోపుండి, ఇప్పుడు ధాగన్వామి కొగోరుతున్నా గర. శాతము ENG 

విజయన గరంమీదికిగూడా దండె చెంది. ఏవీఠశలింగం తస మదికే ఎక 

వెంకటరత్నం తనగుందెనూ కద! మహాపురుమఐ£ 

భా వె క్యత చేదారుతున్నది. క నకు తెలియకుండానే తాగు చరిత్రకు అర 

పోతున్నాడు. ఆ ఆయన జీవివాన షు (పతిభావ్యుళ్చుతులకిది సాలకౌారు, 

అదె ఆయన బీవితానసాన దశళశకూడా కావడమే, దేశమూ నవ 

నోచుకొన్న కొరనోము. 

q: 
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ఆనందగజపతి తన ఆశితుఇకు చెప్పి రను నుత 

కష్ ఒకటిని, sis దినచర్య గైంభం౦దిటు తెలునుప 

పోయాక నగర ప్యవప రాబతో అప్పొకావు వేలుబెట్టాడు. నగరఏపల సు భత 

గురించి శద్ధవహించడం. ఘసకొర్యమమి కొకపోవచ్చుగాని, విజయనగర ప్ఘుల 

ప భతగురించి ఆలోచించడమే అన్నబ్లో మహ ఘన విషయం. బయటివాడు 
ఆ నగరాన్నిగూర్చి ఏమనుకొనేవాడో, రాయసం వెంకటశివుడుగారి ఆతజతి/త 

వెల్లస్తుంది, మహారాజావారి కొలేజీలో ఆయనకు నొకరి అయింది 1905 లోనే. 

ఆ కాలమున విజయనగరగమునకు నీటివసతిలేదు. అచట మంచినీటికి 

చెటువులే యాధారము. కాని, యా చెబుప్పునీరు అపరివద్దముగ సక్ స 

మంచిసీళ్ళ భావులు కొంచెమె. అవి పట్టణమున కతిచూ రమప నందెడిఏ. 
సగర నిహాసము మాకు దుస్పహమటె కస అంతకంతకు 

నాకు మశకగానము సింహగరన మయ్యెను. 12 

ల అందువలన విజయ 

ఇలాంటి పరిస్టి పెట్రో పారహితకార్యతత్చ్పరు డెవ్వడెగా ని చేయవలసినపవి, నీటి 

వనరులను ప్యభతరం చేయించడమే, మ్మదాసు గవర్నరుగారు విజయనగరాని-_ 
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విజయం చేసినప్పుడు అప్పారావుకు మంచి అవకాశం లభించింది. గనర్నరుగారి 

సమతంళో రీవారాణిచేత వాగ్గానం చేయించగలిగాదు. సంస్తానమూ, (వ భుతు మూ 

చరిశగం ఖర్చు భరించే కత ఈ 1912 (పారంభంలో శేండులక్షల రూపాయల 

సొమ్ము మంజూరె 0ది. అయితే 1915 నాటికిగాని “పొ పెక్ర జరద్ వాటర్ సషె' 
శు 

గ్ పథకం పూరయింది కాదు. దాన్నిచూచుకొని ళం. అటుతన్యాత 

అప్పారావే లేకుండా పోయాడు. 
య 

విగ 

ఆయనక ప ప్పుడు ఇతరనను లుక్ కొన్ని తగిలాయి, “రారాజు” వంచమశజొరీ వదిలి కి 
{ 
ba Cag) 

వచ్చి దర్వారు చేసి సినప్పుడు, ఆయన దర్శనం చేసిసో ని రావాలని గివారాణి సవిపోలీ 
(oN) t 

| 

లితం కేకపో యింది, శ డఉసెంబర్ మాసొంత బలో (1! 191 12) (ప్రాబారు రీఅగొతా 
wld 

నో లో 0 శో గ 1 క లి గి! a yyy ఈ 

సోగరణ పర్మింపనున్నారు కాబటి ఈదఫా అయినా కనిపించుకొవొట. ఐదునిమిషాల 
Gals అ 

లో జ అం oa hy శత on 

ముహాభాగా 5న ఎంత శ్రమ | ఎంతసన్నా హాం 11 అయి (శమకంగిన సంచ సి 
aR న్ a 

కలిగను అస్ఫారాపు లఖలనుబట్ట, వ్యాస న్నిఐట క గోబర్ర శారో 
a) De) అలాల ర) 

పంల నన న ననన ర న HEIN PEER ERMINE! TR ONE 0 (vt TOON ఈ టట ' * Me oe rid 2 1,9 hel 

eet * రివారాణి అప్పారాపుతో చెప్పి రాయించిన సేయం 29 లో గపరదాద రొషపుదొచంగారు 

మ్మువించిన ముకొంలనసవములో ఉంది. ఓశాలాం వ _పషుర ణొతయుం వాలి Wd ut! 

లేదు. అందుచేత దాని నిర్కడ ఇస్తున్నాను: 

ణో బఖర? గ జం wf ఇగో 

అయన లు © ఎ (టల అఆ 

వెల్లువగ నారోగ్యనంద, లుల్లమలరుచు నిచ్చుగాప్పత 
(లొ (a) 

తలి భారతమాత పందము, దార్షి తెల్లవుడున్, 
న 

జార్జి స్యమాట్బాసనంబుల, డాదిపూవృలదండ మార్, రై 

రాజరాజులు శరములందున, దాల్చిమనవలయున్, 

మర్మ మెరుగని ధర్మమనియెడి, నిర్మలంబగు నీఠివథమున 
పేర్మి పజలను మంచునేర్చరి, డార్డి మసనవలయిున్* 

భరతఖండం బెన్నడెరుగని, నిరతళాంతి నొసంగి విద్యల 

నెరయనించిన యాంగిలేయుల, రేడు మనవలయున్. 

కొల్లబో తగజంపి శ తుల, ఢిల్లి పట్టముగట్టు బలిమిని 

తొల్లినల్లని దెవుడొక్క్స డ, జాతళ్యతునరున్. 
తెల్లవారలు సీత్రి నిపుణులు, ఢిల్లిపట్టము గట్టి రిప్పుదే 

కల్లయెరుగని డార్జిరేని, కడాతళ (తున కస్. 
నల్లవాడును తెల్లవాడును, నెల్లకుభముల గూర్చుగావుత 

తలి మేరీమహారాట్టి బీకి, జార్జి నరః పతికిన్. 
గం 
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శా 

రన అంత్ రయల ప్మతిక కొత్త సంపాదకుడై న జోగీశం|దదత్ ను కూడా 

కలిశాడు, మెకేల్ మధుసూధనదతీ మహాకవి గురించి ముచ్చటించాడు. జస్టిస్ 

అశురౌష్ ముఖరీనీ చూడవెళ్ళొడు; చెంగాలీ సాహిత్యోపజీవులను కలుసుకోవాలని 

కోరికగా ఉందని ఆయనతో చెప్పగా, ఆయన హేమచంద్ర దాస్గుపాకు ఈపని 
పురమాయించాడు. “వంగీయ సాహిత్యసరిషత్తు' కౌ ర్యదర్శిగా దాస్గుపా ఒక 

టీపారీ ఏర్పాటు చేయించాడు. అస్పర్ సర్కులర్ రోడ్లో జై నమందిది సము 

పానగల పరిషర్తు నొంతభవనంరో ఆరోజున వంగదేశపు పిద్వాంసులను కలిసి 

పరిచయం చేసుకున్నాడు. 

“రారాజుూ”ను చూసినకళ్లు “కవిరాజు”ను చూడగోరాయి, “రామానుజాచార్య 

విద్యాసముతి” వొళ్లు [838లో అచ్చువేసిన నుఖోద, భూతటాాయలితలొ చివరిది 

బారం. అనే రచన; విశాలాంధ (పచురణాలయంవారి వ్యాన 

రబుంగ[నోకవి అనే రచన _ ఈరెంటికీ మూలం ఒకే 

అయినప్పటికీ, విశాలాంధ |ప్రచురణాలయంవారి [గంథంలో రారాజు |ప్రశంసే లేదు. 

(బహ్మాస మా జోత్సవం ఆ రోజుల్లొ టాగూర్ గృహంలో ఏఎకిటా జనవరి మాసాం 

తంలో బరిగే ఒకేఒక్క ఉత్సవం; మహావేదుకగా ఉండేది; కుటుంబంలోని వారే 

గక మతులు, నగర |సముఖులువచ్చి కూడేవారు; ఉత్సవమెపోయిన 

తర్వాత నీక ట్ (సదర్శసలు ఉండేవి. 14 అప్పారావు కలకతాకు వెళ్ళింది 

జనవరి మూడవవారంలో నని వంగీయ సాహిత్య సరిషతువారు చేసిన 

తెనీటివిందు తారీఖు (0-1-1812) తెలుపుతుంది. బహ్మసమాజ మహో 

త్సవ దినాన చీకటి పడుతున్నవేళ తానక్కడికి వెళ్ళినట్లు అప్పారావు 
రాశాడు. జనవరిలో సాధారణ (బహ్మ సమాజ (ప్రారనా మందిరంటో ఆత్ర 

పర య్ (0606401082 Myself) అనే పతాన్ని రవీందకవి చదివాడు. ఆ 

నెలలోనే 12వ తేదీన బెంగాల్లోని మేధావులందకూ పురమందిరంలో సభచేసి 

రఏందుణి అభినందించి ఉన్నారు. అలాంటి గొప్ప సన్ని వేశాలు కిక్కిరిసిన 

సమయంలో అప్పారావు ర ఏందుజి దర్శించాడు. ఆ అనుభూతి చిరస్మరణియ 

మైనది. “పట్నం పల్లె విరగబడి” రారాజును “పమార్త్రములైన చూపులకో.... 

పూజించడము” చూచిన మనిషి ఇలాగంటున్నాడు ; “కవిరాజె న రవీర్నదునికి 

బంగళా చూపిన మిక్కు_టపు సేరూ, పొరలేని భకిీ యేనాడేరాజెరుగును ఖ్ 

బ్రహ్మ సమాజోత్సవం రోజున, చిత్చూరు రోడ్లోని పెద్దమేడలో, లోపల పూజా 
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మందిరంలో, “ఆకులతో పండవలెనూ చదుపుచీకట మరుగున ము కికొంతల 
aa) ఎభాలాండీలో oa) గ్ క 

ఖీ 

న్న my 

సరు 
re హో ఇ శో నో wb క్, 

వలెనూ” కానీ కానరాళ ఉండిన (వాహ్మ సుందరుల సమకషంలొ, ఉన్నత 
|. 

రూర్చుని ఉపదేశంచేస్తూ లు పాడుతూ ఉన్నాడు రివీం్యదకవి. ఆ సంపత్సోరం 

సెందరులో వ మళ్ళీ కలక త్రాగ పోయినప్పుడు నేరుగా ఆయనతో హాథాడాడు, 

నాటకం, గేయం, (గంధథాలభాష, ఆంగ్ల ప బోర న న 

కావ్యభా ష గురించి ఒర వ్యాసం ర"సిపెడచానని రపీందు ఎడు సూటిన్యాగు ననా దొ. 

అయితే 1018లో నోవెర్ బహుమతి వచ్శాక వి 

తన శ్రీని కూడదీసుకొ నేందుకని రామ్ఘర కొండలరు వెళ్ళిపోనలసి వచ్చించి- 

కౌ బట్టి వగ్గా నభంగం చేసినందుకు నున్నించబుంటూ అప్పారావును రేఖతో కోరాడు 

(24 కర్. 184. 

జ్ నట సఖి దశాలసుంతి మురలివచిా అఖిసి, 

ఆ సంవత్సరాంఠతంళో (1912) రీనొారాణి పోయింది  సంసాసంరోడి నను 
hyd 

అనుపంధించి ఉంచిన చివరిలం క, ఆనంవగబపతి రకాన్ని పంచుకొస్య్మ తుడు సద. 

“నా కిది ఎన్నటికీ తొలగసీ ఆపద” లలిత్రలుషారి మంచిజేగాని గ 

రామ గజపతికి తాసంపే గొరవం ఉండవచ్చుగానీ ఆయస (ఏమను అండ సెలలో 

దారులు చూరగొన్నారు, 

“అము. 

రీవారాణి కనుమరిగ గయ్యాకగాని సంస్తాస వహాదాలన్నీ ఒక న. 

రాలేదు. జిల్లాకో రులో కకిదారులే నెగారు; కోబటి ల అసలు సయ ఉప్బ 

లేదు, చులాపూదు వరీళ్ల లో దిగ్గజా జొతు ఒండొంటికో డీకొనా న్నాయి. సంస్తొనం తద 

ఫన భాస్యమయ్యంగా రు పవుతో కాలు వేళాడు. దత్తతిను గురించి నొక్కి బప్పొడు. 

అదే తమ కేసులో కెల్లా పాయింట్”. దత్తత తీసుకొనే అధికారం. చులక 

రాజ్యేరికెక్కడిది ? అందుచేత “ఎగస్నార్రీ” పకీలు కృష్షస్వా మయ్యింగా డిన బలం 
క్ 
బకూరింది. హైకోర్టులో ప భయం 'కలగపాగిండి. రీవారా ది 

బతికీనన్నీనా ళు స రాజీకి స సమిరా ఒప్పుకోనని ఖీష్మించింది. ఆవిద చండళాననాన్ని 

కాదనే ధైర్యం ఎవరికీ లేకపోయింది. చిపరరు పుదాసు గవర్నరు పంటా6 

(Pentland) స్వయంగా ఆవిడకు సలహా చప్పి మె త్తబదేటట్లు చేశాడు. తత్ర న 

ఆవిడ దాటుకున్నాకనే రాజీ రాయబారాలు ఫలించాయి. పి. యల్, యస్, రాజు 

లాంటి కక్షిదార్హకు పెద్దమొ త్రమే ధార బోయపలసి వచ్చినా విజయరామగబపతి 
హక్కు. గుర్తింపుకు వచ్చింది. రీవారాణి చేసిపోయిన సూచనపై ఆయన తన 
కుమాళ్ళ పేర “ట్రస్టు ఏర్పాటుచేసి ఉన్నాడు. "ట్రస్టు కౌన్సిలు"లో రీవారాజి మృతి 

తు 
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వల ఏర్పడిన ఖాశిలో ఎవరిని నియమించాలి ౩? లలితకుమారీడేవికీ ఆ సానం మీద 
గా 

be 

చూపుబదీంది; అప్పారావుకు అ స్తానంలో అధికొరంమీది నుంచి చూపు మరలలేదు. 

అరిచకుసూరి తండి సూర్యబిక్సింగ్ అపా రావు “పండిత *ను ఆ|శయిందాదు. లలిత 

కుమాతి అప్పారావును ఎంతే సత్కరినూ గొరవినూ వచి్శ.ది పెగూ ఆమె 
శాప 

ల 
pr 

ఇప్పటి వుహోరాణ. కొబటి మూటఇ బాయ దాసమేరకు “(టఅసుకెస్స్పిలు'ల్ లో ఆమెకు 
యు] చు 

సభ్యత్వ మిప్పించాదు. అంతవరకు ఆయనకు నిదపటలేదు 
న ర 

సిదల్చుకొందామనుకున్నా సంనానం తన కాళ్ళకు తీగలాచుటు = ంటున్న ది,* 
భ్ 

అవిఆకుసూరి మదొక లంకె అయి, కనను మళ్ళీ సంస్రానంతో! క అనుసందింది ఉంచు 
న సరల టి అలా గ జా 

జ కొ తరాదా విజయరామ గజపెతి విజయనగరానికి కొదె దూరాన కోరుకొందలో 
Pon 2 ] ea 

( ఇప్పువిర్కాడ DUS ము ఉంది దివ మైన ధవంతి కటించి 
మానా 

గ్రా 02 (౫ IMT గృహ్మ పవేశం 

es 
చేసీ సందర్భాన. రాజకుటుందీరుల కోరిక సె © అవా రా బృ రాసినె గయల, పిళాలాంధ (సచుర ణా 

ఇను అల ఇరు అ౦యంవారి ముశ్వాల సరముల లో లేదు. గురడాడ్ రామదాసుగారి 1920 బు దణలోజ ంది 

ల cro ల 

చం చస | 

విజయరామ నిరితమె 
కో వా 

మమల (పేధా వరి తయ 

ందమయొందు 

కఅడ యింత మందు ॥ 

కోకో కోరా) లట; కోరకుండ ని లు 

వరము లూరకుండ వలదు రండు 

రండనె నట నృపవరుండు 11 

వభ విభవము లభయడాత ఇభరాబ్ 

డ్రీ విజయరామ విభువరున కొనంగి 

లలితలక్ష్మీ (టోవగ 

మాట మర్మ మెరిగినట్లి మెటికవుల జాడలరసిబోటి. 
అప్పకవి యమర్చి మాటల ముత్యాల పేట 11 
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తుందా ? “కొ తి పరిపాలన పూ రిగా తనమ సుముఖనుకొనే వీలులేదు తానిక 
అ హూ 

తప్పుకోవడం మంచిది, 

ఇరవై ఎళ్ళ [కిందటిమాట (1891). ఆనందగజపతి ధ్య్మాపూ జుని సంస్తా 

నానికి చెందని ఒక పొత ఇంటిలో కొపురముండిపోయే వసతి కలిగించ. నెలకు 
ఐదు రూపాయలు, అదీ ఏడాదిలో ఒకటి రెందు నెలలు మూ నెల్లి స్తు 

న్నట్లు చూపుతూ ర .దులు తీనుకొమ్మన్నారు. చనిపో.మే ముందు షణం నురగ 

కివారాణి ఆ యింటిని ఇచ్చిపేసాన ౦టూ వచ్చింది. ఇప్పుదేం చెయ్యాలి ? 

(క్రిందటనే (1810) ఇంట్కోడలై న మాణిక్యాంబ మరి ఒకటి రెండేళ్ళలో కాపరానికి 
రాబోతుంది. “పైగా, రెండో కమా రె అప్పలకొండమ్మకు పెగ్లీడు వచ్చి పెబడు 
తోంది. పెళ్లి చేసెయ్యండి మొ! రోమంటూ, తలి ఘోష పెడుతున్నది, 1010లో 

పదేళ్ళ ప్రాయమున రెండవ కుమా 7 ,వివొహాదు హర ఈ ఇమందునం ఇంట్లో 

మనుషులు మసలేందుకు మూడే మూడున్నాయి గదులు. పె గదులునంటి నిండా 
పుస్తక సంపద. ఇక మిగిలింది ఒకే ఒర్కగది ; వంటకూ య , వామ నట, 

భోజనాలకూ పేరే గదులున్నా నివాసానికి పనికివచ్చేని నొక్కులు, 

మహారాణి వారితో తనకుగల అనుబంధం “ఒక వ్యాపారం. ఠాంటిది 
కౌగూడోదనిపించి అప్పారావు మిన్నకుండి పోయాడు. వారసత్వపు me పని 
ప పారితోషికంగా య తన కిన్వబూనిన పె కంతలో ముందుగ 
“సంచకరువు' రూపేణా కొంత ఇ చె, తాను ఈ ఇంటిని కొని = ఎయ్యిడానిుం. సిద 
పడ్డాడు. దొనీ ధర పదిటాను పదల రెండు వేలకూ పధ్య ఉండుండి, కొన్న 

తర్వాత గ్ర పేర్లకు గం “దాలాకొలం ఉద్యోగం చేసినా, నేను ఏమీ 
వెనక చేసుకోలేదు. అందువల్ల మీ తోడ్నాటు లేనిదే, ఇల్లుకొనే సితిలో రేను," 
అంటూ అధికారులకు రానుకొ న్నాడు. లలితకుమారి మనస్సు క 1 కరిగింది ర్రయచీటీ” 
తీసుకొన్నా ఇల్లుఉచితంగానే దక్కింది. దాన్ని విరగదీసి బాగుచేయించుకొన్నాడు. 

క్ 

పాత ఇల్తేంఖర్మ ? కొ త్తఇల్లుకూడా ఒకటి త్వరలోనే అవతరించింది. 
సంస్థానం వొరు నెలకు రు. 140/_ చొప్పున (ప్రత్యేక పించను మంజూరు చేయడ 
మే గాక (1010), ఉచితంగా రు. 2500, అప్పుగా అంత మొ త్రమూ దయ 

చేయించారు. కోటలోని పాతభవంతుల _సంభాలను ఇనసమాలాలను బలంలో 

* ఈ పెళ్ళితాలూకు శుభలేఖ (గాంధిక థాషలోనే ఉన్నట్లు కాశీభట్ల (బ్రహ్మయ్య న 
“కొత్త త 'తెలుగు.మంచి తెలుగు అనేకరవశానికి ఉపోద్దాతంలో అకు, (1914వ, 
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? అజ్ ల జ ల తో 

కొనుగోలు చశాడు. కంటటాకరు కె. అప్పన్నదొర సర్య వేక్ష ణకింద గటి కట్టు 
త వ చ్ 

బడిరో కొ శ ఇలు పెకి లేచింది. భూఎలో ఐదడుగుల లోతున్నే చట్లు తగిలింది; 
అజాయ య? (oe ce 

దాని మీద నాలుగడుగుల ఎతు బేస్ిమెంటు; దాసిపి మరో పదుకాలుగడుగుల 
హవి © Pee 

i జీ చ ad = 0 gee) క్ష ఎతు గోడలు _ చాద సమే కావచ్చుగాని, గాలి వెలురూ రావడా 
అజాత mame) జో 

చలగా హాయిగా వుండడానికి ఇది అవసరమొెొ చీఫ్ mee 
an) 

కటాతం నల రంగూను 'పేకు దూలాలు ఉచికంగానో “సనీనుీ గానో డొరికినగః 
(ఇ) 

eb Pa 
లా . 

663 వ యశ న్నాయి. లండన్ 'రేటకే ఇనప నాహాను సప్ప్తయిచేశాడు రామలింగమే 
(ag) లా 

విద్యారి. ఇలా 1914 సంనత్సరం చీనకకు ఓకటికి 'రెండిళ్ళు ఎర్పచ్హాయి. 1915 
© 

సారంభంలో గృహప పవేళం జరిగింది. 

ఎంత నీద అరుపులరచినా, చని పోయేనాటికి భూస్టితి అనదగింది అప్పారా 

పుకు కాసోతాసో  సమకూరిందని డైరీలను లేఖలను బట్టి తెలుస్తున్నడి. చివరి 
రోజుల్లో భూమిమీద మమకారం యావగా EE లేకుంపే, బలి 

గుడ్డు పెట్ల మెరక పొలాలను “లాట్లులాట్లుగా కొని ఉండడు. ను డ్రానులో 

“మోడల్ ఫార్మ్ (Model Farm) దర్శించి వచ్చాక, శాస్త్రీయ పద్దతులలో వ్యవ 
సాయం చేయించాలని అనిపించింది. ఊటి గడ్డ వద్దనూ మరి కొన్నీ సలాల్లో నూ 

ఉన్న ఈ మెరక పొలాల్లో ;“నెందకో జా" జతి అరటి మొక్కులు వెయించాడు, 

రాగి చల్చించాడు. a ఇవేవీ అంతగా కలిసి రాలేదు. 1915 లో ఫొబద దొరకు 

రాసిన Ere బటి, బగిపరంలోనూ, కష సాగరంలోనూ ఉండిన పొలాలకు 

వైతులు శిస్తు చెల్లించకుండా ఇబ్బంది పెడుతూ వచ్చారని తెలుస్తున్నది. 

సాలీనా అర్హకోటి రూపాయల వరుమానం వచ్చే సంస్తానం ఇస్పు డిరకా 

టంలో పడి ఉంది; అది అప్పారావుకు సంకటం కలిగిస్తూ నే వచ్చింది. మహారాణీ 

వారికి జవాహరీమీవ దాదాపు పదిహేను లక్షల లా. అస్బుపెటిన కోవాజీ 

నాలు గె దేళ్ళలో వస్తువులన్నీ విడిపించుకోవాలని ఒక షరతు పెట్టాడు. కాసల్ దాస్ 

మరొ రుణదాత; గడువు దాపేలోపల బాకీ జమకట్రక బీ హో తే దాదా చేసానని చెదరించ 

సాగాడు. ఇలా అప్పులపుట్లగా మారిపోయింది సంస్తానం. 'రిశురు” అయ్యాడనే 

గాని అప్పారావు సలహాలు చెప్పలేక చ చసున్నాడు; ree రాడా చ 

అప్పారావు తీరా చనిపోయాక, మదరాసులో ఆండర్సన్ హోలులో బు(రా 

శేషగిరిరావు ఒక సంతాప సభ ఎక్వాత తు యస్. (శీనివొసయ్యంగారు 
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అధ్యవడుం “చాణుక్యుని, యుగంధరుని జాపకము చెసిన పుపి సశ భగం దని 
Hang) 

అనేకలు (వస్తు ఎుతింనారు. 15 ఈ పెద్దవే బధ స ఉబ్బారావు విగ ద మోన పక పురతో 

సూతం ఆయనలో పశ పోలేదు. తం డెశోపు బమిలలో కెలా ఏనచెన సంసా 
oa) bo) లు da 

Oa fల ఇల కా ఖ్ ఖో జ్ లో న్యా సంసా CN ఖే సంతో, ఉన్న పరిస్తతుల్లా , ఇంతటి నేద్చుల మేధా? యన్న ఉం. ప్యాపహారా 
wh MN అ ఫలిత | లను చక్కు బెట్టగల ప్యళ్తు కులు ఎందిరో ఉందదు. సీ 

జీవించ, నరొకరిలా డన్ వృత్తి చేసుకోత, తన శ తియు క్రైం సన్నిటినీ 
జముండార్హ ఊడిగంటో వ యపరచుకొన్నాడిన అప్పారావును తనదు త ప్పెస్యు 
తున్న వాప కొందరున్నారు. “జయిందార్ల చంర విద” అని ఏందిసున్నా రిక భళి 

(a 4జీ 

హంస స్య కిగా త్రష్ స్యాథిమూ నాన్ని ఎన నాడూ ఏవనొప చి లంద రం అనదేదసి 

తానే రాసుక్ న్నా న వొళ్ళు నెవడు నచ్చజెప్పి సిమ్ముంచగలదు ? బసీందారో 
గె 

కొలుపు తన శ్యతుపుల ౩ మోగని కొస విదోకు పదని ఆయన 4 ఇన్సిపోయాబం చేసూ, 
“రాజుల కొలువులో కుమ్మ రిపురుగు పల వ్యఎవాతంచచమునడు సతాం 
ఖో ' 9 it న మో న్ 

పనాను అసు గిడుగు ఎతాపలిగా 
ba 

చప్పారం'పేనూ, అప్పొరాప్పు పదస బోధ 
= 

859 

పడుతుంది. అయినా బీవితం తనరు చూపించిన హ్. థి అవి, ననుడాధిమిల 
య ' దృష్టిల్ అది అపరాధమేమీ కాకపోయింది. సులేంద్రనాధ ఇనరీవంటి మహా 

శ 

వ్యరి కిక్ ఆ పమితుదై న ఆనంద గజపథిగా స ఆయన సోడరి రీ ఆలీ వారాటుగానీ అపా 

రావును “భత్యగాదు"గా తక్కువ చేయలేదు. * సేవకుడు" తనం వారి ఆపీోవం గొరకో 
ie} 

తృ_పికొ రకో తనను తాను తగ్గించుకొని ఉండవచ్చునుగాని తాను మంతి ననే తప 
ధీమా, 

అందుచేతనే లోకులకు అప్పారావు పంతులు గారయ్యాడు స సీతిజుడనిపించు 
కొన్నాడు, ఆ కొలానికి అది వన్నే. న 
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i 
ధనాఖిచెనర్తీ హయాముకూ చాలగంగాధరతిలక్ హయాముకూ ఎంత లేడా 

ఉందొ, జంత స్త కన్వాఖను్క్ట, కొండు భోఖ య నాటకాలకులేదు, వాటి 

కథావాతావరణానికిగూడాలేదు. కాగి చల్లారి పీక ా ాసకీ మనసె సె చివరకు సర్" 

విరుదుతోటి పిలిలా చర్మితనుంచి నిష ,-9 మించిన బెన్టీ రావడానికే మో రంగం 

మిదికి కలా వచ్చాడు. వ నాటకంలో వెంక పేశానికి పలుమార్లు 

గిరీశం చూ పెటింది ఈ “బెంగాల్ కేసరి” ఆదర్శమూ ర్తినే 1% కృష్ణారాయప్పుర్యాగ 

హారపు బండివానికి కాయ్యగెస్ అంటే స్తానికమెన పోలీసు జబర్త సీ వై దొలగడమే 
అయింది. మార్చి సరికొ త్తగా అ ఆ వ. కింది కతాబ్దానికే we 

రతన కొండు భోఖ్రీ యం అలాకాదు. ఆనాటికే కాంగెసు గములనుంచి వీథుల్లో 

వచ్చిపడింది ; తీర్మానా లనుంచి హరాళాలవరకు పయనించింది ; నాయకులె న కొద్ది 

మందిని ఊతగొని జనసమూహాల ఏ నాశ్రయించ గలుగుతున్నది ; 'లిబరల్ఫొ”ను 

కాదంటూ “నేషనలిస్ట్స్'ను వరిస్తున్నది. “వందేమాతరం గుంటడు” నేపథ్యంలోంచే 
అయినా అ నాటకంలో ఒక పాత, 

అయినా ఆనాటికింకా కొం|గెసుసంస పూజావేదికగా మారలేదు. రాజకీయా 

లను మతస్టాయికీ, మతాన్ని రాజకీయాలస్తాయికీ ఏ తిదింవీన గార పహాతనీంకా 

దక్షిణా ఫికాలో ఉంటూవచ్చాడు. గోపాలకృష్ణగోఖలే మకుటంలేని మహారాజు. 

ఆ రోజుల్లొ తెలుగు దేశపు విరాట్ వ్యకులలో స ఒక్కరూ కాంగెసుకు అంకిత మె 

పోలేదు. సుబ్బారావు పీ శేశలింగం వ్యతిరెకి, కొండా వెంకటప్పయ్య ఇంకా 

తెరమరుగునవున్నాడు. టంగుటూరి (పకాళం పెచదువులు చదువుతున్నా డు. 

మోచర్ల రామచం,దరావుగాసీ, బయ్యా నరసింహేశ్యరశర్శ్మగానీ గోఖలే సూత్మా 

కృతులే. 1898 లోనే “రావుబహదర్” బిరుదనే ఎరవేసి వీరేశలింగాన్ని (బిటిష 
రం బుట్టలో 'వేసుకొన్నదని చెప్పలేము. 1918లో గిడుగు రాముమూ ర్తి “రావు 

పాాహాబు” అయ్యాడు. మదరాసు యూనివర్శిటీ సంస్థలలో సభ్యుడై గురజాడ 

అప్పారావు ee సమీపవ ర్తి కాగలిగాడు. ఆయన మరణానంతరం 

రఘుపతి వెంకటరత్నం “సర్” బిరుదుకు చెయ్యి చాపాడు; జస్టిస్ పక్షానికి మనస్సు 

పడాడు. ఇవన్నీ ఈ మహాపురుషుల నోళ్ళకు తాళంకప్పలో, కౌళ్ళకు గుదిబండలో 

అయ్యాయనుకోవడం, వొళ్ళు జాతీయోద్యమ విరోధులయ్యారను కోవడం న్యాయం 
పమ వనమున ములాము మి, 

నా మహావ కలలో అ్మగగణ్యుడని హ్యూమ్ దొరచేత పొగ,డ్తలందిన సురేందనాథ్ 

బెనర్టి ఆనందగ జ పతికి ఆ ప్రమిత్రుడని ఆయన సీయచరి(త The Making of a Nation 

97.98 పుటల్లో ఉంది. 

11 
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కాదు * వీరికి కొం్టగెను సంస్త తోబుట్టువుకూడా కాదు. వీరేశలింగం అ 
ఏట కాం్యగెను జన్మించిన నాటికీ, మిగతా వారికి ముగ్గురికీ రెండు పదుల (ప్రాయ 
దాటింది. తమ కళ్ళముందే అది బాల్యారిష్టాలు దాటుకొంద. కాబట్టి దాన్నాల గురు 
పీఠంగా అతిశయ దృష్టితో వాన్ల చూడకపోయారు. అ యుతే దాని పుట్టుకనూ 

పెరుగుదలనూ అందరికో ష్య హర్షించక కప్రోలేదు. తొలి సభిల్లో సనూ సేశాల్హో 

పాల్గొన్నారుకూడా. 1887 హ్మనాసు కొం, గెసులో ఆనంద స. ఈ ఉన్నాడు, 

చిలకమ రి, కొండ, టఎగుటూత, భోగరాజు వగె రాలు మర్ రోతరం మనుషుః; ఉగ 

తెలుసున్న (పాయంలోనే కౌంగెసుపై భక్ పెంచుకొన్నారు పితృస్తానంలోని 

వాళ్ళ ౮ ప్పుతస్తానంలోని వాళ్ళకూ మధ్యగల భిన్నతలాంటిదే కాదిది. ఒ రేత్రల్తి 

గంపెడువిడల్లో పెద్దవాడికీక డగొట్టువాడికీ ఆలో చనల తీరులోగల భేదంలాంటిదికూడా 
wr 

ఈ సరెన దృష్టితో చూచినస్పుడె, 1908 లో మద్రాసు కాం్యగెసు విషయమై 
అస్ప్బారాపు రాసిన విమర్శకోని ఆంతర్యం అవగతం కాగలదు, లతేకం'సే, 

అప్పారావు వట్టి (విటిష్ పభుత్వ భ కుడనిపినాడు. 

అప్పటికే రెండుమూడు మార్లు వచ్చి బిపిన్ చంద్రపాల్ ఆంధ యువ ఐలలో 
“జాతీయ” భావాన్ని ఉద్చోధించి ఉన్నాడు. “పందేమాత ౦” ఊఉ మం కాం, గెయులో 
గల “లిబరల్” నాయకత్వానికి చెంప పెట్టు పెట్టి ఉంది. “హాందవ పునరుద్ధర 

ణోద్యమం గణపతి ఉత్సవాల ద్యారా మహారాష్ట్ర పాంతంలో తిలక్ను కాధీపూజ 
ద్యారా వంగదేశంలో అరవింద ఘోష్ను ఆశయించి ఉంది. వండే పూతరంి” 

బిళ్ళలు అమ్ముతూ ఏథుల్లో కొందరు నినాదాలిస్తూ కిళాళాలల్లో కొందరు, దీనికి 
విశాల జనతా థొ కంతోటి లంకె. కలిపి ఉన్నారు. నాయక లేగాక అనుచరులు 

కూడా, జుతివొదులుగా మిత వాదులుగా చీలిపోతునా, రు. “టృరరిజంి వ్యాపించ 

సౌగింది. సూ[త్ కొం గెసులో (1907) ఈ కీచులాటలు కుర్చీ పోటాటలుగా 
విషషంచి ఉన్నాయి. ఈ ఇఓ క్త పరిస్టితిలో కొల(గెసు మహాసభ మ్నదాసినగ నికి 
తీర ణాళ్ళలా తరకీ వచ్చింది “998 డిసెంబరు మాసం చివరి మూడురోజులు 
మౌొంట్రోడ్ లోని ఎల్ఫి: స్టన్ (గొ. డ్స్ కిటకిటలాడి పోయింది. (సజినిధులే 
628 మంది. ఇక “విజిటర్చు" ; సంఖ్య చెప్పాలా? అధ్యత్ష్త పీళంమీదినుంచి రన 
విహారి ఘోష్ మంటో_ వార్తే సంస రణల పట్టపంతృ ప్రి _పకటించాడు. 

* చివరకు వేద... వేంకటరాయశాస్త్రికూడా విర్ణారియారాణి సః 'రోత్సవ సందర్భంలో 
(1808) ఒక సంస్కృత గీతం, పంచమజార్జి చకవ రి రిగొక మంగళ గీతం రాశాడు “ద్రొన్చిలి 
యుద్దం" నాటక ౦లో దూర్చాడు, 
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రాజభ కిని మొట్టమొదటి తీర్మానమె పునరుద్దాటించింది. ఒకవె పున, రాజ దోహా 

నేరం బనాయించి ఇర వై మందిని శికీంచి “చటంగాని చట మెన” 1818 రెగ్యులేషన్ 

[11 కింద ద్వీపాంతర వోన శిక్షలు గూడా త్తు జరిపారంటూనే. “బల పయోగ 

చర్యల” (Violence) నసహ్యాంచు కొంటూగర్విస్తున్నామని మూడవ తీశ్మానం రండు 

నాలుకలు వెళ్ళబెట్టింది. 16 Hunting with the hound aad runnig with the 

hare అనే ఇంగ్లీషు సామెతకు అతికినట్లు సరిపోయే పసి ఇది. 

'వేడుక జూడ వెళ్ళిన గురజాడ అప్పారావు ఈ రెండునాలుకల వ్యవహారాన్ని 
గేలివసళాడం పే చెయ్యక ? కాం గెసు దీడాక్షంకణం కట్టుకొన్న టంగుటూరి (పకౌశం 

కూడా ఈ తంతు నంతటినీ చూచి రోత పడాడు. మ్మదాసు కొంగను మహాసభ 

“కేవలం మితవాద మహానభి అంటూ లక్నో కొంగను వరకున్నూ కౌాంగెసు 
“కేవలం మితవాదుల రంగస్టలమై (పభుత్వాన్ని యాధాలాభంగా విమర్శిస్తూ తీర్మా 

నాలు పాసు చెయ్యడమేకాని కోట్ల కొలదిగా ఉన్న జన సొమాన్యాన్ని రాజకీయం 

గాను, ఆర్డికంగాను, అభి వృద్దిలోకి తీసుకొని రావటానికి ఎటువంటి కార్య! కమమూ 

ఇవ్వలేక 'సోయింది,” అని వీమగ్శించాడు. మ్మదాసు సమావేశంలో మితవాదులు 

“పభుత్వం మాట అల్లా ఉండనిచ్చి, జాతీయ వాదుల పెన్ తమ తీవ పోగ టి అంతా 

వినియోగించారు.” 17 

గురజాడ అప్పారావు రాసిన అపహాస్య వ్యా పనికి ఇంతక౦ట అదనంగా 

వ్యాఖ్యానం అవసరంలేదు. ఆ సిక్య సభలో గుండెలుచించుకొంటూ ఊఉ డేకంతోటి 

సరోజినీదేవి చెసిన (వసంగమేె ఆయనకు నచ్చింది. మరింత రాజుభ క్తిని చూ పెట్ట 

లేదంటూ కాం్యగెసుకు వంకబెట్టలేదు సరిగదా, ఈః రాజభ క నాటకాన్ని అసహ్యాంచు 

కొంటూ అతివాదిలాగా రాశాడాయన సూరత్ మహాసభలో కుర్చీలను గాలిలో ఎగర 

వేసి చర్మితిను నిర్మించాడని తిలక్ను వర్ణించాడు; కం గెసుసంప మరమ్మత్తు కోనం 

ఆ'ఇంజనీరు చేసిన సూచనలు గమని స్పై వాటి విలువ ఎంతటిదో తెలుబ్కు౦వ, 

వేడుక చూద్దాము. (పలనిధులుగావచ్చి, మూత్తాళ్ళ ముచ్చట కిరాక రాజకీయ 

నిదలోపడి కూరుకుపోయే (ధువమంచలప్పు ఎలుగుఎ టకు (Polar Bears. కొంగ 

సులో స్తానం ఉండఖాడదు. కొద్ది ఎండి అయితేనేం కొర్యాశూరులు? విషయనిర్హయ 

సంఘంలో ఒకరు చెప్పిందా కల్తా నిలువు గానో అడ్డంగానో పదుగురు తలటఎూ పే 

పద్దోపోయి ' ఒరింత మంది చ" ఎల్లో పాల్లోవాలి. సరోజిని 'పటో ధించిన సోద త్వ మనే 

ఆదర్శం ఈ చీకటికొక వేకువ, కోపం పనీ కొర్యాచ"ణ కొక కోడికూత ఆని 
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భే చాడు శుష్కోపన్యాసొలూ భూన్యహసాలూ చేస్తూచూపుతున్న వారిని గురించి 
జ ద 

ఆని అంటి 

వ్యంగ్యంగా ఇలా రాశాడు : 

Lives of Moderates all remind us 

We should wisely keep from crime ; 

Open sedition only finds us 

Shelter in a far-off clime. 

Let us then line up and be speaking, 

Speaking at a furious rate; 

Not always some benefit seeking, 

Learn to be loyal and to wait. 18 

ఇంతకూ అప్పారావు ఏ వొది అయినట్లు ? “నేను అమీతి మెస మిత వాదిని, 

మిత మెన తీవవాదిని” అని వర్తించు కున్నాడు తనను తానే. ఆయనది & ఫార్యివానం, 

పజాహితవాదం మా్యతమే.సంఘ సంస్కరజోద్యమాలలో పాళ్తొంబున్నటు నటించి 

పభుత్యాన్ని మెప్పించి పై పదవులకు దోట్లువే"స స్వార్హపయలను వ. 

Dy) ఖోడ్డు యంతో బయల్బరిచిన పునిషే, ఒకనాటి అ రాధ్యపుటుషువై స సురేందనాథ్ 

బెనర్జీ నిరూడా వాచాలునికిందనే జమకట్టాడనిపిస్తుంది. స్వయంగా రొబకీయాల లో 

తలదూర్చలేదనేగా ని, గురజాడ అప్పారావు కాలం తోటి సమగతితో పరుగుదీసిన 

“ధీర విచారుడు.' సంస్క ర్తలకు ఉత్తమ సంస్కరణ పథాన్ని నిరేశించిన'టి "దేశ 

భ కులమని 'పేరుబెట్టుకు ఊ రేగుతుండినవాళ్ళకు పనికిరాగల సుద్దులు నాలుగు 

చెప్పబూనాడు. అయినా ఆయనది సంకుచిత మైన మనస్సుకాదు; మామూలు 

“దెళభ క్రి" ఆయనకు సరిపడలేదు. ముఖ్యంగా బంకించంద్ర ఛటర్రీ “వందేమాతరం 

గేయంలోని నదులు, కొండలు. గాలులూ, నభా వగైరా (పసావన గురించి 

ఆయనకు అంతగా సదభ్శిపాయంలేనట్లు, గిడుగు రామమూ ర్రికో ఆయన చేసిన 

సంభాషణ బట్టి తెలుస్తుంది. అప్పారావు కుమారుడై న రామదాసుగారి జ్ఞాపకళ కిని 

ఎవరై నా శంకి స్తే, వారికి అప్పారావు గేయ చరణాలే జవాబు చెబుతాయి. అంతే 

గాక, గిడుగు సీతాపతిగారికో ఒకమారు అప్పారావు స్వయంగా ఇలాగన్నాడు: 

చూశావా ఈ దేశభ క్రీ, ఈ స్వదేశాభిమానం మన హృదయాన్ని ఎంత 

సంకుచిత మైన దానినిగా చేస్తుందో... .మెన అభిమానాన్ని సంకుచితం అయేటట్టు 

చేస్తుంది “దేశాఖిమానం .... లోక కళ్యాణానికి భంగం రానీయకుండా, "పెద్ద 

సంఘాల మేలు చెడగొట్టకుండా నీ చిన్న సంఘం మేలు నీవు కాపాడవలసినదే. 
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కాని, వీవు చేసే మేలు ఈ విశ్వంలో ఎంత మేర వ్యాపి సే అంత గవ్వ 

దౌతుంది. 19 

మద్రాసు కాం్యగెసు తర్వాత రెండేళ్ళకు (1810) రాసిన “దేశభ కి” గేయం 

ఈ భావాలనే కవిత్వమయంచేసి చెప్పింది. దేశాభిమానం ఎంతగా ఉన్నా, (బ్రిటిష్ 
పాలన సరించి గురికూడా చివరివరకూ అప్పారావులో ఉంటూవచ్చింది. కొంగెస్లోని 

'లిబరల్స్"కే ఉండేదది. గాడ్సన్ హయాము “లిబరలిజం” వారి మదికెక్కింది. 
౧౧౫ తు 

అరాచకాన్ని అణిచి “శాతిిని నెలకొల్చి |పాణానికి ధనానికి ఇతోధిక మెన భదతను 

చేకూర్చుడ మేమి, రెళు, "టెలి పులు "వేయడ మేమి, ఇంగీషు భాషద్యారా విశ్వ 
యా 0 ౧౧౫ 

సంస్కృతిని అందించడమేమి _ ఇంగీషు దొరతనం నాగరకతా సాధన మనిపింప 
జేశాయి. సంఘ సంస్క-రణలపట్ల ప్రభువుల సుముఖత్వాన్ని హర్షిస్తూ, నా(మాజ్య 

సభ్యత్వమె సౌభాగ్య పథమని (భమపడారు. జాన్లాక్, అక్ హభూమ్, ఎడ్మండ్ 
GC 

బర్క్-, జాన్ నూవర్ మిల్ దివ్యసం దెశ హరులనిపించారు. బెంటింక్, రిప్పన్ 
ఉట (శ 

పేభువులు దేవతలనిపించారు. కొందరు దొరలపేరు సంస్కృృతంలోకి పరిక శనం 
య న! 

చెంది ఆత్మీయాలయ్యాయి : మనో మాండవ్యరుషి, (టౌన్ నిఘంటువు (బౌజ్యుం, 
మాక్సిములర్ మోక్షమూలరు. ఈ మనసికిని చర్మితకారు లిలా వర్తిసున్నారు. 

౧౧ య లల ౨ 

One marks the same unflinching faith in the providential 
character of British rule, the robust and sincere sentiments of 

devoted loyaly to the British Crown, andi the same pathetic, 
almost abject, belief in the sense of justice of the British peoples 
who would concede all the reasonable demands of the Indians as 

soon as they were properly approached. 20 

యమధర్మరాజు రాజ్యంలాంటి |బిటిష నామాజ్యం గురజాడ అప్పారావుకు 

“ఆంగిలేయుల ధర్మ రాజ్యము” అనిపించడానికి కారణం, స్వాతంత్యం మాట 
ఏమోగానీ జ్ఞానం ఇవ్వడమే. “వస్తుతత్వము” వారినుంచి నేర్చానస మరొక 
గేయంలో ఆయన ఆన్నాడు. కళ్ళకు సీమవాడి అంజనం పెటుకొన్న ప్పుడు, మాయ 
పొరలుకరిగి వస్తువులు తమ అచ్చపు రూపాన్ని చూపెట్టాయి. వెరి మరి పురాణ 

గాథలు దమ్మిడీకిగూడా కొరగాలేదు; ఈ అంజనం విజ్ఞానశాస్త్రమే. మత విశ్వాస 
యుగాంతాన విజ్ఞానదీపాంకురంగా కనిపించే “తోకచుక్క” (“ముత్యాల సరం 

గేయం రాసినప్పటి ఆలోచనలు ఇవీ, 

మాట్లాడుకోవడం గమనించదగింది. 
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క్ష్ గేయాన్ని రాసిన సందర్భం ఇదీ : 

గత శతాబ్ది మధ్యకాలంనుంచీ తెలుగు బ స్తీలలో సహపం క్రీ థోజనాలు 

సొహసుల నందరినీ ఒకదగ్గరకు తెస్తూ వచ్చాయి. పీఠాధిపతుల (శీముఖాలూ 

ఆంక్షలూ చెల్లుబడి కావడంలేదు. వెలిగురించి చలి వదిలింది. ఆంధ్ర యువకులు 
సము[దయాసంచేసి చదుపులకై సరదేశాలకు వెళ్ళకముందునుంచీ, సంస్క ర్తలు 

వర్ణాలను ఒకచోటికిచేర్చి భోజనంపై నిషేధాన్ని ధిక్కరించివున్నారు. మళ్ళీ మరో 

షట (గామాల పై అగహారాలపై బ స్త్రీలూ, నగరాలూ దాడిచే సినట్టయింది; 

[గామీణమైన ఆచారసరత్వం పె సెగర సంబంధమైన నవ్యజీవనావసరాలు యుద్దాన్ని 

(పకటించినట్లయింది. "రె రె శ్శేకాక హోటత్లకూడా థ్ తోడ్చడ్రాయి. కోనసీమలో ప పుటి 

అ(గహారాలలో పెరిగి 'ఉగరాగానే బి సిలలో తిరిగి పిలకతీయించి డ్రావు పెట్టిన 

(శ్రీపాద సు బహ్మణ్యళౌ స్త్రీకి రాజమం[డిలో త్ తొలిసారిగా పూటకూటి ఇంట్లో నోటికి 

ముద్ద దిగకుండా పో వడం ఆశ్చర్యం కలిగించదు. హేమదం(ద సర్కారు రాజమం డికి 

వచ్చిన సందర్భంలో (1904) సహపం కి భోజనంగురించీ మాంసాహారంగురి_చీ దేశి 
రాజు పెదబాపయ్య ఊగిసలాడడమూ వింత గొలుపదు. అలాగే బిపిన్ చంద్రపాల్ 
శూ(ద్రుడై నందుచేత అతనితో కలిసి భోంచేసే అ(గకులం వాళ్ళు వెలివేస్తారని 
కొండ వెంకటస్సయ్య జంకడం పిచి తమనిపించదు. ఈ పరిస్తితిలో నూతన శతాబ్దం 

తెలుగు నేలపె కోలుమోపింది. 

వెలి ఇంకొ అమలు జరుగుతూనే వచ్చింది. టంగుటూరి (ప్రకాశం బారిస్టరు 

ప్యాసై వచ్చినప్పుడు రాజమం డిలోనూ బెజవాడలోనూ జరిగిం దిదే. అయినా వెలి 

వెసిన వాళ్ళనే వెలివెయ్యడం జరిగిందికూడా. విశేషం అదే. (ప్రకాశం బరంపురం 
పోయినప్పుడు పెద్ద రచ్చే అయింది. సంస్కరణ వాదులకు వరహగిరి వెంకట 

జోగయ్య నాయకుడు. (పకాశం వచ్చి వెళ్ళాక (1804) పూర్వాచారపరాయణు లు 

తమ కుటుంబాన్ని వెలిపెట్టజూచారుగాని తాము దానిని ఖాతరు చేయలేదంటూ, 
వి.వి. గిరిగారు నాకొక ఊఉ 'త్రరంలో రాశారు. ఆ రోజుల్లో బరంపురం ఒక యుద్ద 

రంగమై ఉండేదని చిలకమ ర్తి లక్ష్మీనరసింహం పు పుస్తకం మరొక సాక్ష్యం, 

అక్కడి వకీళ్ళల్లో కోపర్షాము రొమమూ ర్తి సంస్కరణాభిమాని. “జయంతి” కుటుంబం 
కూడా అ గగామి. విజయనగరంలో విశాఖ పట్టణ మండల రాజకీయ మహాసభ జరిగి 

నప్పుడు (1911) వరహగిరి జోగయ్య (పభృతులు అక్కడికి వెళ్ళి పాల్గొన్నట్లు 
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గానే దబరంపురంలో జరిగిన సర్వ వర్ణస్తుల విందులో అప్పారావు పాల్గొన్నాడు 

(1810). మూ డేళ్ళ కితం ఆంధ దేశానికి రాజమండ్రి పెట్టిన భికే అది. 
(on) 

“ముత్యాల సరముళలు" రాయడానికి అప్పారావును (పోత్సహించిన ఇంకొక 

విశేషం “హేలీస్ కామెట్” (Haliey’s Comet). కీ. శ. 1704లో ఎడ్మండ్ హేలీ 

ఒకానొక తోకచుక్క డెబ్బయ్యయిదేళ్ళ కొకమారు కళ్ళబడుతుందని తేల్చి చెప్పిన 

దరిమిలా, కీ.శ. 1759, 1885, 1810 సంవత్సరాలలో అడి కనిపించింది 

అప్పారావుకు ఇరవె ఒక్కేళ్ళ వయస్సున..1882లో_ ఒక కోకచుక్క_ కనిపించిందని, 

సూర్యుణ్ణి సమీపించే దారిలో అది శకల(పాయమె వేలాది మెళ్ళమేరా ముత్యాల 

లాంటి వెలుగులు విరజిమ్మిందనిన్నీ, అందుచేతనే దానికి 'ముత్యాలహారం' 
« String of pearls) అని పేరుబెట్టారనీ నార్ల 'వెంక పేశ్వరరావుగారు రాశారు; 

“ముత్యాల సరములు' అనే శర్షిక పెట్టడానికి కారణమి దేనేమో అనీ ఉళహాసున్నారు, 

21. అప్పారావు పెట్టిన శీర్షిక “కోకచుక్క” మాత్రమే ; అయినా నార్హవారి ఊహ 

సరై నదే, “హాలీస్ కామెట్” కూడా ఇలా వెలుగు ము లై ముత్యాలసరాన్ని 

తోపింపజేసింది. ఆ దృశ్యంకోసం అనేకులు కాచుక్కూర్చున్నారు. వారిలో 

వేటూరి (పభాకరశాత్రి ఒకడు. వేపారామేశం తాలూకు దుక్భిణికో ఆకొశాన్ని 

గాలినూ వచ్చాడు. “ఆ ధూమకేతువు తొలుత అరుణోదయ మగుచుండగా తూర్పు 

దిక్కు న గోచరించెను. అది యుదయించునంతలో ఉదయారుణకాంతులు (కమ్ము 

కొన(గా కానరాకపోయెడిది.... అటుపై నాల్గయిదు రోజులకు గాబోలు నది 

యందజణ యెబుకకు నండినది * 22 

దుర్చిణి సాయం లేకుండానే ఆందరికోబాటు తోకచుక్కను చూచిన గుర 

జాడ అప్పారావు, అందరిలాగా మాతం ఆలోచించలేదు. * మహాత్సాత కారణమని 

* “ముత్యాలు” అనేవి అప్పారావుకు చౌలా ఇష్టంలాగుంది, “ము తెపుసరులు” (డామన్ 

పితియసు) “ముత్యాల పేట” (కోరుకొండ) వంటి (పయోగాలు తెలియషే సేదిదే. 

ధూమకేతువులు అనే వ్యానంలో (తిలింగ, సంపుటము 1 సంఖ్య 2 ఫ్మిబవరి 

1914) కపిస్టళం కృష్ణమాచార్యులు ఈ వరకే వ్యావ్లిలో ఉండిన భయాలను విశ్వాసాలను 

కొండంతలుగా చూవాడు; | 

1910 నం॥మున నిది గొ గో చరమయిన ప్పుడు మన డేశప్పం జకవ రి రిరుగు:స్ ప్ర మైడ్వర్లు 

(పభువు న్వర్షతుండాయెను, (పవాహాదులచే న నేకులు మృతినొందిరి. ఆ సంవత్సరమున 

ధూమకేతువు నూర్యునికిని భూమికిని మధ్యమునంటోయెను. అప్పుడు విషవాయువు లనేకము 
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తోక చుక్కను జూచి భయపడే రోజులో, “చన్నకాలపు చిన్న బుద్దుంను" కాదంటూ 

ఆకాశానికి మేలినగగా అచ్చరచేతి కలువ పువ్వుగా ఉపమించి సంబరపడాడు ; 

తోకచుక్క, 

తెగులు కిరవని కతల సన్నుచు 
దిగులు జెందుట దేమి కార్యము ? 

తలతు నేనిది సంఘ సంస్కర 

69 |పయాణ పతాక గార్. 

aan 

ఉత్ప త్రియగుననియు నందుచే జనులు మరణింతురనియు. గొందరు చెప్పుచుండినందున ననే 
కులు భయ్యగస్తులయి యాత్మహత్యలు వేసీకొవిరి, (వు. ర్) 

లోక సామాన్యాభ్మిపాయానికి భిన్నంగా ధూమకేతువృలోని బంధుగుణాన్నీ న్నేహశీలాన్నీ 

భూజనులకు శెలియజేనే గురజాడ అప్పారావు వైఖరి, ఆ నాటికి ఉలిపికస్టైళన మేనని ఇది 
రుజువు చేస్తున్నది. ఊరందరి ఆభ్మిపాయానికి ఈ చాటువు నిదర్శనం : 

కనబడవు తోకచుక్కలు 
మినువక్కిని బిచ్చగార్నడు మృతులై యుండన్ 

పనివడి రాజులు చావన్ 

జనములకు దమంత బయలు చాటుచునుండున్* 

ఎడ్వర్దు చనిపోయింది 1910 మే 6 సగంర్మాత్రివేళ, 7వ తేది అరణోదయకాంలిలో 
(బిటిష్ పథాని AdQuith ఈ తోకచుక్కను చూశాడు : 



20. 

21. 

22 

= గు, శ, జం, 

+ గు. ర. మా. 

. ఆదర్శ పురుషుడు (వ్యా) గిడుగు వెంకట సీతాపతి : 
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గ, ర.మ. డె : 89% జూన్ 24__పృ, 158 - 159 

గు, ర మా. మం: ఆనంద గజసతి ; దర్చారు వంతలు, పు. 14. 144 

గు. ర. లే: పించనీ: శ్రీ బి, అస్పయ్యు దిమార్కు లు, 

గురజాడ _ చర్మిత్ర పరిశోధన (వ్యా) 
oe 7 
DOS VIM E 

సల్ 

సక హా : ఆమ్ముడూ Lae The 2? 

గు శ జం. 

రావు సు 24 

గు. ర. లే; 

హా: గురజాడ సమకొలికులు (వ్యా) వనంతరావ (బహ్మోజీ 
4 

ల 

వాదదీపిక, పు. 109 _ 109 

రిక : ఒంగోలు మునిసుబహ్మణ్యం, పు. 111 ee గు, రమా. మం: 

గు. రము;వు. 70 

మం: తమ్ముడూ 3 పు. 20 

స్వీయచిర్మితము : చిలకమర్తి లక్మేనరనింహం, పు. 208.207, 263 

శ్రీ) (బహర్షి వేంకటకత్నద్యుతులు ; పు, 39.40 

ఆత్మచర్నితము ; రాయసం వేంకటశివుడు. పు. 459 

. Tagore: 1861-1941 : Acentenary Volume: 

Uncle Rabindranath : Indira Devi Chandhurani. p. 7 

= గు, ర. డె. మదరాసులో సంతాప సభ, పాదదిపిక, పు. 222 

How India Wrought for Freedom : Annie Besant 

P, 473-490. 
నౌ జీలితయా త్ర: టంగుటూరి (పైకొళం, వు. 235 

గు. ర. వ్యా, మదరాసు కౌంగెసు మహాసభ పు, 139 

పరిశోధన, 

డిసెంబరు.జనవరి 1956. 

British Paramountcy And The Indian Bharatiya Vidya 
Renaissance- Vol-II Bhavan, P. 572. 

“ముత్యాల సరములు” (వ్యా): 'అఆం|ధజ్యోూతి' నంపాదకీయం, 13.10.1963 

(జ్ఞా ప్రభాకరము : SRI 



అరుణోదదోంం 
“THE BATTLE OF STYLES” + 
ఇల్లి టట్ నాటి ఎజల ఉల్యంయియి, దానిని యెవరిని సంతోష పెట్టడాని అ 

కె నా వదులుకోలేను. 

“ఆంధ సారస్వత (పపంచమున మహాకవి “మాగ్నకార్హా" (పకటన” అంటూ 
పై (పకటనను వర్ణించిపోయాడు అవసరాల సూర్యారావు. సాహిత్యంలో నేగాక 
జీవితంలోనూ ఈ (పజాదృష్టి ఒక్క కే గురజాడ అప్పారావు విశిష్టసిద్ది.2 19-1911 
నాటి దినచర్యలో కనిపిస్తున్న ఈ నాలుగు ముక్కొలు, అంతకు రెండేళ్ళ కితం 
ఒక లేఖలో అప్పారావు కలంనుంచి వెలువడినవే గాని కొ తవేమీ కొపు. 

My cause is the people’s cause. 1 hove 0౪1006 opinion at 
my back. 

వేర్వేరు సందర్భాలలో రాసినవై నప్పటికీ, ఒకేవ్య కి రాసినవి కౌబిట్టి అతని 
మనస్సు నివ పట్టివ్వక పోవు. 1911లో అప్పారా వలా రాసుకోవలసి రావటానికి 
కారణం ఉండింది, ఇరవయ్యేళ్ళ పర్మిశమ ఫలితంగా కళింగ దేశ చరిత రచనకు 
కావలసిన సామ్మగి సిద్ధంగాఉంది. విజ్ఞానచం(దికా (గంథమండలి పక్షొన కొమ్మ రాజు 
లక్ష్మణరావు ముందుకువచ్చి ముదించి పెడుతా నన్నాడు. అప్పారావు ఒప్పుదల 
'వెలువడకముందే, 1911లో రెండవకూర్చు పొందిన లక్ష్మణరావుగారి యనాయ్య 
చయ యవహాయుగయు (గంథంలో నాల్గవ అట్టమీద “తయారగుచున్న (గ్రంథ 
ములు” గురించిన [పకటనలో ఏడవదిగా, 

కలింగదేవో భరి/తేయు- 

గుదుజాఢ-అవబారాజబ్రుగారు, టి. చు. బి. బల్, 
ముగ్గులోకి వచ్చింది. అప్పారావుఎప్పుడు బి,ఐ.బి.ఎల్, అయ్యాడో ఆ ముదాసకుల కే 
తెలియాలి. కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు నామకరణం చెయ్యడమంే ఇదేనేమో : 
ఇంతకూ జరిగిం దిది. ఈ [గంథంగురించి లక్ష్మణరావు తనతో (పసావించినప్పుడు, 
యిదివరదాకా నలుగురూ రాసూవచ్చిన భాషలోనే తానూ రాస్తానని అప్పారావు 

* 1914 అక్టోబరు 10 నాటి 'ది హిందూ ఉపనంపాదకీయానికి పెట్టిన 1ర్షిక. 
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మాటయిచ్చిఉన్నాడు. దేశంలో దర్శిత్రజ్ఞానం వ్యాపించేందుకు మిత్రులు సాగిస్తున్న 

మహోద్యమానికి ఉడతాభ కి చందంగా తోడ్పడగోరి ఈనలుగురికోబాటు నారాయణ 
త్యానికి ఒప్పుకొన్నాడు అంతే. లక్మణరావు ఈ అవకాశాన్ని వృథా పో నివ్వలేదు ; 

ఇస్పుడు లక్ష్మణరావు పంతులుగారు నాకు వొక చిక్కు తెచ్చిపెట్టారు. 

వార్మువాసిన లేఖలో లక్షణ (పయు కమనే మాబొకటి (_పయోగించారు. ఈ 
లక్షణ స్వభావం ఎట్టిదో వారు కొంచం (శ్రమపడి ప్మతికాముఖంగా లోకానికి 

వ్య కీకరిసే ఉపయోగంగా వుంటుంది, 1 

ఆ పని నీవరకే లక్ష్మణరావుగారూ తదనుచర బృందమూ చేసే ఉన్నారు. 

1000లో భాషాభివృద్ధి సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు, [గంథాలలో ఎటువంటి 

తెలుగును ఏ వాడుకచేస్త తాము (ప్రకటింప బూనుకొంటారో స్పష్టంగా చెప్పలేదనే 
గాని, “సకల పనారరజీజోరటును, సకల జనానుకరణీయంబును నగు శెలి” 

వీరేశలింగం వినిర్మించియుండినట్లు వర్తించినందుచేత వాళ్ళ మొగ్గు ఏవె పో తెలుస్తూనే 

ఉన్నది. ఆయన (పచురంచేస్తూ వున్న సులభ గాంధికశె లినే పీళ్ళ తలదాల్చి 

నట్లయింది. 'విజాన చందికా [గంథమండలి' కార్యదర్శి తయంలో ఒకడైన 

అయ్య దేవర కా శేశ్వరరావు తన జీవితచరి[త (గంథంలో తమ భామానియమం 

గురించి ఇలా రాశాడు: 

(గామ్యమను పెర (పజల కర్ణము గాకుండ (వాయుటమా(తము మేము 

ఒప్పుకొనము. పూర్తి (గాంథికమే కావలయునని మాకు పట్టుదలలేదు. తెలుగు 
(ప్రజలకు హృద్యముగా నుండునట్లు (వాయుటయే మాకు కావలసినది. 2 

ఈ సర్దుబాటు పద్దతికి సరసుడై కూడా అప్పారావు ఒప్పుకో లేదం చే, భాషా 

షయంలో ఆయన కేర్చడి ఉన్న (పజాహిత చింతే కారణమనాలి. విజ్ఞాన చంది 

కలు లక్కణరావును ఆ(శయించినంతకంట మెండుగా అప్పారావు నాశ 

యించాయి. ఆ ఇద్దరినీ విడదీసిన భావాల అగ డే ఎరు, ఆధునికత, పురాణయుగం 

నుంచి లేవదీసి సాంఘిక రాజకీయ యుగానికి దేశాన్ని కొనిపోవాలనుకొన్న 

“విజ్ఞాన చందికా (గంథమండలి” సంకల్పం గొప్పది కాదని ఎవడూ అనడు, దేశ 

చరత , మహా పురుషుల జీవితాలు, (పకృతి షు శాసాభలు, రాజకీయ, ఆర్థిక 

శాసొలు వగెరా (గంథాల [పచురణద్వారా “ “యుడుత భక్తి" చందంబున వ 

యల్బశ కి కొలది యాంధ్ర మాతృభాష సేవచేయ (ప్రయత్నింప వలయుననెడు 

యిచ్చు” మెచ్చదగిందే. విజ్ఞాన వ్యాసనకు పరమావళ్యకాలై న విద్యావకాళ విస్తరణ, 
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దానికి ద్వార మనదగిన భాషా సంస్కరణ _ ఈ అంశాలలో ఏిద్దాన చం|దికా 

(గంథమండలి వీరేశలింగం పేరు స్మరిస్తూ 'వేంకటరాయళార్తి వంటి పండితుల 

పక్షాన నిలిచి సంస్క ర్ర రల ఎదుర్కొంది. చార్మితకంగానూ దాని చూపూ గ తేక 

మగ్నమే కొవడమనేది యాదృచ్చికం కాదు. హైందవ పునరుద్దరణ | కతువులో 

దాని (పచురణలు అనేకాలు దర్భపులి లయ్యాయి. కొ తగా కల దెలుసుకొని ఒళ్ళు 
విరుచుకుంటూ. ఇల్లు చక్కబెట్టుకోసొగిన మధ్యమపర్గంలోనే దాని స్టానరం; దాని 
చందా దారులు, పాఠక కులు మధ్యమవర్గీయులే; అయే దాని స్థాపకులూ పోష 

కులూ జమీందార్లు. ఇక, దాని దృక్పథంలో భూ స్వామ్య, “పాండిత్య” సంబంధి 

అంశాలు వూరశే కొనరాలేదు. నవీనత సాంకర్యంగానూ (పాచీనత పొవ్మిత్యుం 

గానూ కనుపించక తప్పలేదు. భాషలోనే గాక చరిత్రలోనూ నంకుళితి మన, మత 

పరమైన, విశాల జాతీయ భావనిరోధకి మైన వైఖరి పట్టుబిడక తప్పలేదు. బిడ్డా నాన 

చం|దికలిలా మలినపడది'పే, అప్పారావు వచనా లి “విజానచందికా గంథ 

మండలి” సారథుల మది కెక్క. లేదు. 

వీరేశభింగం సులభ (గాంధిక వచన శ లికూడా (గాంధిక మే. కాకుం యే 

గుంభి, లి(గ౫* అనువాద ౪ ఖీలికం కు మెరుగు. ఈ అంశాన్ని గు ర్రిసూనే న ఛాషా 

సంస్కరణ వాదులు సులభ వచన? లి చేసిన అపరాధాన్ని కూడా గమనిందాడ. 
ముఖ్యంగా చిలకమ  గ్రిలక్ష్మీనరసింహంలాంటి వీరేశలింగ అనూయాయుల చేతుల్తో బడి 

అది సంధి సూ(తాలను యథిచ్చగా తెంపి తుంటలు చేయసాగింది. తద్వారా (గొ గాంథిక 

భాషా వ్యాకరణ మర్యాదలను తోసివేసింది. అందుచేత దాన్ని గ్రాంధిక మనడమే 

సరికాదు, అట్లని, అది (గాంథికమూ కృతకమూ కాకుండా పోనూలేదు,ఇలాఅది రెంటా 

జెడింది. కావలసిందిది కౌదు. గిడుగు రామమూ రై అన్నట్టుగా, (1 కేవల్మగింథస్టమయి, 
(పయోగ శరణముగా నే” ఉన్న ఈ [గాంథిక "భాషస్టానే, “అపరిమిత వయోజన 

మైన్ వ్యావహారిక భాషను (గ్రంథ కర్తలు వాడుక చెయ్యాలి. అలా చేసిసిటాయెనా, 
“ప్రజలందరూ, నిరక్షరుడు ఒక్క_డై నా లేకుండా ఎవరి వృ తికి ఉః వచరించే _ ఎత్తులు 
వారు సులువుగా నేర్చుకొని, తెలివితేటలు గల వారయి, స్వకం[తులయి, రాజ్యవ్యవ 

హారముకూడా స్వయం నిర్వహించుకొంటూ నృద్ధి పొందడము” తథ్యమనే అవగా 

హన కొందరికై నా ఏర్పడుతున్న దిప్పుడిప్పుడే, భాషా విషయాలకూ (పజాజీవిత 

విషయాలకూ జీవసంబంధం ఉంది : 

(సజల వాడుక భాషయొక్క. (ప్రయోజనములు అంగీకరించని పండితుల 
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చేతిలొనున్న అంకుశము త్రీసివేసేనేగాని, (పజల హక్కులను నిరోధిసూవున్న 

(పభుత్వము వారి చేతిలోని అంకశమును లాగివేసిన (ప్రయోజన ముండదు.3 

ఈ విషమాన్ని గతశ తావి వళ రం భాగం. లొనె అప్పారావు గమనించి 

ఉన్నాడు. తని మహానాటకాన్ని వ్యాపహారికంలొ రాయడ మిందుకే కావ్యభాషా 
సంస్కరణను కూడా ఉపలక్షింబాడు. 1897లో కొన్యాఖల్క నాటకం మొదటి 

కూర్పుకు రాసిన ఉపోదాతంలో ఇలా (గ్రాంధికొంధ వచన, కవిత్వ భాషలను 
=a) 

విమర్శించి ఉన్నాడు. 

The Telugu literary dialect contains many obsolete gram- 
matical forms, an inconveniently large mass of obsolete words 
and arbitrary verbal contractions and expansions which were 
necessitated by a system of versification based both on alliter- 
ation and on quantity. A license which!, no doubt, has its own 
advantages of introducing Sanskrit words to an unlimited extent 

has been but too eagerly availed of by poets who brought 
glossaries into requisition, revelled in fantastic compound 

formation, and made the Telugu literary dialect doubly dead...... 
If it is intended to make the Telugu literary dialect a great 

civilising medium, it must be divested of its Sanskrit elements, 
and brought closer to the spoken dialect from which it must be 

thoroughly replenished...... 

ఇలా వినియ నాటి నెలలా సన సన్నగా మొదలైన అవగా హన, 1909 లో 

ఆ నాటకాన్ని సరికొ తగా మార్చి అచ్చు వేయినూ పీఠిక రాసేనాటికి వాగా బలపడి 

వెన్నెలలు కురియ సాగింది. మెకెందీ చీకరణల మొదలుగా, (బౌన్ కృషి ద్వారా 

వీరేశలింగం (పహసనాల వరకు వ్యావహారిక భాష పొందిన అభివృది గోచ 

రించింది. వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి నాటకౌల పొకోచిత భాషకూడా మెప్పు పొం 

దింది. నిర్బంధాలు బదా బదల పోతున్నాయి. కావ్య భాషకూ, నోటిభాషక్షూ 

జాంధ్యవం బఇపడుతున్నది. ఇంకా ఆ సగంచచ్చిన సంస్కృత సమాస భూయిష 

శై లిని మెచ్చుకొ నే వాళ్ళుంకే మెచ్చుకోలు 

Let those who love fetters venerate it. My own vernacular 

for me, the living Telugu, the Italian of the East, in which none 

of 35 15 ashamed to express our joys and sorrows, but which 

some of us are ashamed to write well... 



174 మహోదయం 

వ్యావహారిక భాషలో ఉన్న సొహిత్యం, ఆంగ్లే ముడి గుందెసు క నపినా 

కదపకున్నా, ల్ తును మేత రొ_లుపుతుంది. “దాని॥ శీ అపారం. అవగొశాలు 

అనంతం.” ఈ 'వాక్యాలే “నవీనాంధి భామా మహోద్యమానికి స్వ సి వొచకా 

అప్పారాఎలా నొక్కి రాయడానికి (పోద్బలం శః నాటరం తొలి ముఖి రార్ఫులి 

నడిమి కొలాన, కొ త్త శ తాబ్రికి దా రేళ్ళపాయంలో భాషాటోధన పద్దతుల విష 

యమె ఆంగ్లేయుడై నః ఒకానొక విద్యా శ్రాఖో "gd చూ పెటిస కొత దం ఎట BEY 

మవ. వకు J.A. Yates} ఇస్క్కూళ్ళఇన వృక్షరు హోదాలో విళాఖపట్ను౦ 

లోని మిసెస్ ఏ.వి.యస్. కాలేజికి అనుబంగించిన పొసూ, ఎల్లో సలి నీ చేసున్నా 
pre 0) 

డొక రోజున. తెలుగు పండితుని కాసుకు వెళాడు. ప ఏనాడు. గంటకు 
గం వ్! . 

పద్యం ఒక్కటబనొ పూరి కాలేదు సరిగదా, అందులో పదోనంతె నా కొలేదు, 
టి ర్ అణాల య. 

రెండు నెలల నుంచి చెబుభున్నా నాలుగు పద్యాలే అయ్యీ సట 1 పెనపథాగం 

దండాన్యయ (ప్రతి పదార్తం తాత్పర్యం, ఇదీ తంతులాగుంది. ఇంగీమ చెప్పడమే 
ల్ థు ne) 

సులు వులాగుంది. కొలెజ్మిపిన్సిపాజు పి.టి. (శీనివాసయ్యంగారు కూడా సరె న వివరణ 
మెలల 

నివ్వలేక పోతున్నాడు. భాషా బోధనలో పశ్చిమ దేశాల విద్వాంసు లమలు పెట . 
సాగిన నవీన పద్ధతులను (సవేశ పెడుదామంయే, తెలుగు భాషా పండితులకు 
గొంతులో వెలక్కాయ పడినటిె ట్లాతున్నది. పీథు థుల్లొ మనుమలు మాటాడే భాషరూ 

1 నగదును Anu రం రాయా క్యూ గా కారా రాం STRUT RE ఆ అందాలా ల) ననాద నుత RPO Tarr TRRIETETELITIDS కయవి నవలా డ నాగాల ణనాంకా యనా బా YP MrT 

* అధునికాంధ వచన శైలి విషయంలో అప్పారావు తనరు ఆదర్శంగా వెంగాలీ రచ 
యిత 'పేక్ చంద్ పేరు స్మరించాడు. వంగీయ సాహిత్య పరిషతు వాళ్ళ ఆయనరు 'పేకొచంద్ 

విశిష్టతను విశదపరిచారు. (గు. ర లే వు. 124. 120) 

"పేక చంద్ బెంగాలీ వదనే లిలో విప్ట్రవం తెచ్చిన రచయిత. అసలు పేరు పారనంద 

మిత (18141883), ్యవసిర్ధమైన పేరు పేకచాంద ఠాకూరు. రామమోహనరాయలతో స్యతంత 
జీవికను సేకరించుకొన్న బెంగాలీ వచనం, డేవేం[దనాథఠాకూరు, అక్షయ దుచూరపతు, 
ఈళ్యర చంద విద్యాసాగరుల ద్యారా ఆధునికతను నంతరించుకొని. సేకచాంద ఠాటారుతో 

వ్యావహారిక భాషకు సమీపంగా వచ్చింది. దానికి విశిషతను చే కూర్చింది మట్బరు ఒంకించంద 
ఛటోపాధ్యాయ (1838 _ 1898). “గద్య ఎంత సుటోధకమైతే సాహిత్యం అంత ఉన్నతికి 
వస్తుంది. ఏ సాహిత్యం అయిదారుగురి కోసం మాతం (వాయబడుతుందో ఆ నాపిత్యం 
జగత్తులో ఎందుకూ పనికిరాదు.” అన్నాడాయన. ఏకతార వాద్యం లాగుండిన వెంగాలీ వచ 

నాన్ని బంకింబాబు వీణాయం[తం కావించాడని రవీం(దు డన్నాడు. 

ఉత్తర భారథ సాహిత్య ములు 2 వంగసాహిత్య చరిత ; పురిపండా అపహ్సృలస్వామి. 

పు. 77, 61. 08, 
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క్స్ _సకాల్లోని భాషకూ సంబంధమే కనిపించడంలేదు. వాగ్య్యవహార మొక తెన్ను, 

న. క తెన్ను, ఏటి నుధ్యగల అఖాతాన్ని పూడ్చాలి. లేకుంటే విద్య 

(పజా సామాన్యానికి తలకెక్కటు లేదు. 

గోదావరి, విశాఖపట్నం, గంజాం జిల్లాలు కలిసిన " ఫస్ సరి. 5్'కు ఇన 

స్పెక్షరుగా మొదట రాజమం [డిలోను, తరా గత వి విభ శాఖపట్నంలోనూ కార్యన్లా నాన్ని 

పెట్టుకొన్న ఏట్పు, మ్మదాసులోని పచ్చియప్ప కాలే బికి దిన్నిపాలుగా ఉండి 

వచ్చాడు, అక్కడ తమిళమూ, ఇక్కడ తెలుగూ నేర్చాడు. ఇప్పుడు పి. టి, శ్రీని 
వాసయ్యంగారు చేసిన సూచన మేరకు పర్ణాకిమిడి రాజావారి కాలేజీలో పనిచేస్తూన్న 
గిడుగు రామమూ ర్థినీ, విజయనగరం సంస్థాన వ్యవహారాల్లో “కుమ్మరిపురుగు 
వల” వ్యవహరిసూన్న గురజాడ అప్పొరావునూ కలిసి మాట్లాడి చూడమని సలహా 

చెప్పాడు. అది 1906 సంవత్స్0, అలా మొదలై ౦ది (పభుత్య విద్యాశాఖాధికారు 

లకూ, నవీనాంగ భాషావాదుఃకూ లావాదేవీ. భాషాధ్యయన పద్దతుల్ల్' క్రొ త్త 

మార్గాల సనలంబించేందుకు విశాఖపట్నంలో ఒక సమాజం ఏర్పాటయింది. దానికి 

అధ్యక్షుడు, (శ్రీ) నివాసయ్యంగారు కార్యదర్శి. అలాగే విజయనగరంలో ఏర్ప 

డిన ఆంధ భాషా సంఘానికి కాలేజీ ప్రిన్సిపాలు కిళాంబి రామానుజాచార్యులు 

అధ్యక్షుడు, గిడుగు రామమూ ర్తి ఉపాధ్యక్షుడు బ్బురా శేషగిరిరావు కార్యదర్శి. 
ఎటు పూనికతో 1*07 నుంచి పతి పెసవితోనూ ఫస్తి సర్కిలు ఉపాధ్యాయ పరి 

షత్సమా వెళాలు జరగసొగాయి. గిడుగు రామమూ 6 ఏటికన్నిటికీ వెళ్ళి భామా 

తత్వం గురించి, విద్యావిధానంలో రాదగిన మార్చుల గురించి ఉపన్యసించారు. ఇలా 

వ్య కులను. చి సమా వేశాల వరకు పయనించి వచ్చింది భాషా సంస్కరణ వాదం, 

1910 వరకు పద్యారంగాని కే పరిమిత మై ఉండింది. 

"రిగ్గా ఈ సమయాని క. విద్యాపణాళిఃలో మార్పులు మొనజూపాయి, 

ఐదా రెళ్ళు కిందే (1865-50) దేశ భాషాబోధనసట్ల [పభుత్వ దృక్పథం మారింది. 

కర్తను (Lord Curzo:) హయాములో విద్యావిధానాన్ని అంతటినీ పరిశీలించి నమీదట, 

ఆంగ్లభాషస్తానే దేశ భాషలే విద్యాద్వారాలు కొపలెన ఆ (పభుత్వం జెర్మా నించింది, 

లేకుంటే విద్యాభాగ్యం మాజంలోని అటడుగు భాగాల వరకు వి స్తరించే టట్టు లేదు. 

ఇంతవరకు విద్యాధికులు దేశభాషలను చిన్నచూపు జూచారు; ఇంగ్లీవుకే మనస్సు 

లర్చించుకొన్నారు; విద్యా ఏజ్హానాలను త ఎ కొణాఒ జేసుకొని పామాజికాభ్యున్నతి 
విషయం పటించుకోక పోయారు. ఆధునిక విద్యా విషయ పరిజ్ఞాం దేశపురోగతి 
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మార్గం కౌబిట్టి, శాస్త్రీయ ఏద్య'పె దృష్టిని కేం చీకరించవలసి ఉంటుంది. ఈ 
మార్చు భాషాటోధనను కూడా స్పృశిస్తుంది. దేశ ఛాషలలో ఆధుిక జీవనా 

నికి ఉపయు కం కాగల పదజాలం ఉన్నదీ లేనిదీ తెలుసుకొని, లేనిపకొన 
సమకూశ్చ పెప్తేందుకు పూనుకోవాలి. వ్యాస రొచన, భిషాంతిరీకరణ, అవశ్యం 

బోధనా [_పణాళికలో భాగంకావాలి. అలాకొ సప్పుడు, (గాంథికాంణ్యధథాష ఎటుపడితే 
అటు వంగకుండా బిరోవిగిసి ఉన్నందుచేత ఏద్యార్థులనోటికి ఇనుపగుగ్గిళ్ళతిండి 

సమకూరి అసలుకే మోసంవచ్చే (పమాదం లేక పోలేదు. రొబట్రి ఏద్యాళాఖవారి 
దృష్టి భాషా విషయాలమిది కిప్పుడు పసరించింది. 

క్ర న్యా ఖల్ముల 8 రొలికార్చు రచన వ్యాపహారికంలో బరిగినప్పుడు గుర 

జాడ అస్పారావు ఏకొకి. ఇప్పుడిప్పుడు మందిబలం సమదూరుతున్నది. తన చిన్న 

నాట వీరేళఠథింగం ఒక వె వెపు కొకొ_ండ ఏంకటరత్నం సుర్ రోకచె పు చేరి “గబ 
రం చందంగా పోట్లాడుకొన్నది “తిమితియంగంధా షి” గురించే. దొందూ 

దొంచే అయినా, సీ రేశలింగం త్వరలోనే పాతరాతయుగాన్ని విడిదివ చ్చి సులభ 

(గాంధికౌన్ని చేబట్టటమేగ కతన (పహాసనా ౭లో 3 వ్యావహారిక భాషను (ప్ర? పశ పెట్టాడు. 
వ టు అనువాదంలో బె స్రవాని పాత్రలు సంస్కృత పద భాయి 

షమెన శేటగీతిని పెట్టినా, (చన్ను సన నాటకంలో పాములవాని ప్యాతకు ఉచితమెన 
గామ "కన్నే పెటాడు. అయినా వొవిలికొంను సుబ్బారాషు, నాగిపూడి కుప్ప 

స్వామయ్య, కొక్కాంండ వేంకటరత్నం తదితరులు ఈ మాతపు సడలింపుకూడా ససే 

మిరా కూడదన్నారు. అలాంటి స్టిల్ లో వేదం వేంకోటరా యశోొ శ్రి ఛస నాటకొలతలో 

పాకోచిత థాషను (పవశ పెట్టడమేగాక, దాన్ని సమర్రించుకొన్నాడు కూడా. 
“పండిత” సాం|పదాయానికి నిర్ఫేద్య “వ జకవచము“లా “ నిలిచివ కొక్కొండ 
'వేంకటరత్నంఠో టి చేంకటరాయశాస్రికి అక్షర 'ఘారయుద్ధం మొదల ండ. వేంకట 

రత్నం శిష్యగణం నడుపుతూవచ్చిన “కవిపందిత సంఘము పై దాడిచేసి కోటలగ్గల 
కక్కి. లొనదూరి షపతిపక్ష విధ్వంసనానికి పూనుకొన్నట్లు, “బళ్ళారి భనకవి 

పండిత సంఘంబు/మ్మడాసులో రూపుమాపినాడు” అని తనగురించి ఒకనాటక పాత 

చేత తానే చెప్పించుకొన్నాడు. “(గామ్యి భాషగురించి 'వేంకటరాయశాస్ర్రికి చిన్న 
చూపులేదు ; కనీసం ఆ రోజుల్లోలేదు. జానపదవఏరకథాగేయాలంటే చెవిగోసు 
కొనేవాడు. ఎటొచ్చీ, అవి నిర్బంధ పఠనీయాలు కౌగూడదనే ఆయన పట్టుదల, 
ఇంతకూ “(గామ్యిభాష పండిత లోకంలోకూడా ఏదోఒక రూపాన ఏదో ఒకనెపాన 

ఆవరశకే దూరిడఉంది. వేంకటరాయశా స్రివంటి పండితులు దానికేదోఒక ఉపస త్తి 
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“నంది, న నరకళాడేశము, అర్జానునారము, స్తటి రేవముో 

(గ్రాంథిక వాది: 

హ్. కిష్షము లేదుగాని అయినను మీ పని! ఆర్కుంలము. వచ్చునేమో 
తోళవజకు రోసి యిత్తుయు దీనిని పెంచుకొందురా ప 

రామమూ రి వంతులు 
PN a) 

న పకిమట్టుకు వ్ య్యుంది, ” 

(గాంధిక వాది ; 

ఓహొ |, మీ యత్నము సంస్కారముసకు గాదు. అసలుశ్తే 

1, సంచిక Ts 1914 దొలే ౪ 
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చూపిడన్నారు. ఉదాహరణకు, Grp jor ణిబంథశయుద్యారా 

ఆయన చేసిన సిధాంతం, “"(గామ్యత్యాగి రూపక మే (గా మ్యరూపకము,అశా ప్రీయము, 
కురూ పకము, గామ్యగాహియే అ|గామ్యము, శా ప్రియము సురూపకము”, కొకొ్కండ 

పండితుని ఎదెనికి వేదం పండితుఏ తెడ్డెం ఇచి. ఇలా (పహసనాలనుంచి “గామ్యి' 

వ్రాషరు రూపకౌలవరకు స్వచ్చంద (పస్తానయోగ్య త కలిగింది, ఈ భాషకువ్యాక రణ 

మెదీలేదని చేసే ఆకేపానికిగూడా వేంకటరాయశాస్త్రి సమాధానమిచ్చాడు : 

సాక్ష్యమున కుందవలయు చేని, ఆం|ధ (గామ్యమునకు SP (బౌన్ 

దొరగారు, ఉదయగిరి శషయ్యగాట, మహోపాధ్యాయ శ్రీ శేషగిరి శాస్త్రుల 
దారును చేసిన లక్షణ[గంథములు సాక్ష్యమున కున్నవి .. ఇవి సమగలక్షణములు 
కావా? వాల్మీకి నూతములపాటి, వరరుచి వ్యాకరణము పాటి, సమ్మ గములే 
ఇవియు 

నవీనాంధ ఛాషావాదులలో ఇలా చేంకబరాయశా స్రీకూడా ఒకడౌతున్నాడు. 
అందుకే గురజాడ అప్పారావుకు శాస్రీపై అంతటిగురి ! ఉదాత్త గంభీర భావాల 
అభివ్య కికిగూడా ఈ వ్యావహారికౌంధ్రవచనం పనికిరాగలదని నిరూపించేందుకే, 
బిల్ల ణకవ కథను చేబటి వంపులుదీరునూ సమకా లిక మైన కొన్ని అనుభవాలను 

వద్దం ౦చేస్తూ అప్పారావు విల్లణీణరం కదిళమూనాడు. Fou సయం 

కో స్య పథాన  రచనేకాబట్లి దానిలో వ్యావహారికొన్ని (పవేశపె పెడితే ఏ పత్యేకతా లేదు, 

ఈ కాలంలోనే వ్యాకరణ రచన వై పుకూడా మనస్సు మళ్ళింది. ఒంగోలు 

మును బహ్మణ్యంగారికి 1909 లో ఒక లేఖ రాస్తూ, నెల్లూరుజిల్లా వాడుకమాటలు , 

ముఖ్యంగా [కీయా భేదాలు ఏశేష్యాలలోని రూప భేదాలు తెలిపే పటికను తయారు 

చేసి పంపమని అడిగిం దిందుకే. అలా ఆయన పంపాడుకూడా. ఆయితే అనారోగ్యం 

వల్లనూ, ఇతరవ్యాపకాల వల్లనూ ఈ పధకం మూలబడిపోయింది. 

ఆ ఇతర వ్యాపకాలలో ముఖ్య మెనది సృజనాత్మక సాహిత్యకృషి. (ప్రారంభ 

దశలో ఇం్యషులొ కఏత్వమ్ముక్క.లు నాలుగు గెలికి రచనా సన్యాసం పుచ్చుకొన్న 
మనిషి ఆ ళం మనీషి అయేంతగా వ పెంపొందించుకొన్నాడు. 

ఆస్తానంలొ ఉన్న కవిపండితుల సహవాస దోషం వల్ల సమస్యా పూరణంవంటి 

“కది కవిత్వం వెలగబెడుతూ వచ్చాడెగాని, సాహిత్యాన్ని చేరబవిలుచుకొని ఆద 

రించలేదు. రచయిత నౌదామనే తనకు కోరిక చచ్చింది. ఇప్పుడు వ్యావహారి 

కోద్యమ (పభాపంవల్ల తెలుగుకవిత్యం మళ్ళీ తనకు గుర్తువచ్చింది. అక్షరరాజ్యం 

12 
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అరాచకంగా ఉందని తోచింది. గతానుగతిక మె కవిత్వం సండితాధీసమె ఉంటున్నది" 
py 

“ఇక్కడ పండితుదై నంత మా(త్రంచేత ఎనడై నా కచ” శాగలగు తున్నాడు, 4 

కాప లి సరేసరి, కొరకరాని కొయ్య. ఇతిప్ప తాలా, జీవిత వా నవానికి పుటి 
ల జ జా హి య 

తలి మొక్కటుగల బిడ్డలు కౌవు ; [పాచీన, పురాణ కథలకు చిలవలు పలవలుగా 
భం (na) 

న నో ని. వ DM అస న. య. న పాం ఓ జ a a న. sy 

ఉంటున్నాయి. భావాల దార్మిద్యం థ్ ట్రవల్బిసెటు ర నిఎస్తుస్నాది. పుట్టి ఇ్యత్సు త్రి 

(పతిభాళూన్యతకు మేఠలిముసుగో ముఖాచ్చాదసమో కాగలుగుతున్నది. 

నాటకర ర్రగా మట్టు కే స్మరణీయుడు కావలసిసె వ్యక్తి, కవిగా (వాతస్స్మం 

అశీయుడు కౌగలిగినందుకు అనుకూలించిస ప్రతికూల పరిస్తితులు గురి డొడ 

అప్పారావును అక్షరాలాకూడా “వాల్మీకి” నే చేశాయి. ఆ సల్మీరం ; నామమాత్ర 

మయింది మాత్రమేకాదు. 1910 తం ర్వాత అరెనరూడా జీవించని మనిషి 68 కొపిస్యవ 

ధిలో పండితజన పూత్కారాల నుంచీ ఛీత్కారాలనుంచీ తప్పించి అతి కొ త్రతెలుగు 

కవిత్వానికి పాణదానం చేయగలిగాడు. ఇడి తొనెజీవిత చరమ సంధ్యయని ఆయనకు 
తెలియక పోవడమే మంచిదయింది. ఆధునికాంధ్ర కవిత్వానికి అదే ఉదయ సంధ్య 

కూడా. ఇలొ చూస్తే, సవీనాంధ భా మీధ్యమమూ నవ్య కవిత్వమూ అమడవిచాలే. 

తోకచుక శీర్షికతో 1910 జూలై నెల ఆంగ/్ళఖొర పత్రికలో 

యుత్యాలనరయు అచ్చుపడించి పగ 1912 తోపల పరంపరగా ముత్యాల 

జల్లులాంటి నిసర్గసుందర మైన కావ్యసంతానం అసుుక్రమించి వచ్చింది. భాష, 

ఖు Ss తం, “| భందస్సు_అన్నిటా ఆధు రకత. కలక త్రాలోని WUD: Jeng 

పంథాలో బందరు నుంచి వెలువడసాగిన ఈ పిక “అప్పారాయోసబ్దర మైన రస 

గీతాల”కు డోలిక. రచనలుపంసమంటూ సంపాదకులు కోరినప్పుడు. తొషిరచగ లె వలి 

నఏనంకాబట్టి“మీరు (పచురించు నటులలే”దని ఆయనజవావిచ్చాడు. కాని వాళ్లు పట్లు 

బట్టి దిద్దుబాటు కథను తెప్పించుకొని అచ్చు వేశాక ఈ అనుమానం తీరింది, (కవే మేపీ 

ప శక్ ఆ పత్రిక “లేఖకు'లలో ఒకడుగా (సతి సంచిక అట్లమీద కిక్కు కూర్చో 

గలిగాడు. ఇన్ని రచనలను వెంబడి వెంబడిగా రాసే తీరికా “ఓపికా ఆయనకులేదని 
మనకు తెలుసు కౌబట్ట, ఎంతో కొంత ముందుగానే వీటిలో కొన్నింటిని రాసి ఉంటా 

డని ఊహించుకోవసి నస్తుండి. ఎంత ముందని అనుకున్నా, 1006 కంచి వెనక్కు 

పోనక్కరలేదు. అప్పటికి భాష, ఛందస్సు, కవిత్వ (ప్రయోజనం మొదలె న 
అంశాల గురించి ఆయన అభి పాయాలు పరిణత స్తితి పొందుతున్నాయి. సంరల్చ 
పూర్వకంగా (గ్రాంథిక భాషాశబ్దాలను (కమేపీ తన రచనలో దూరకుండా జాగర్త 

పడుతున్నాడు. సంభాషణా చ్చాయలను కొవ్యచరణాల కంటిస్తున్నాడు. ఆధునిక 
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జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను ఇతి వృతాలుగా ఎన్నిక చేసుకొంటున్నాడు. 

ఇంతెందుకు, తెలుగు కవిత్వాన్ని చెడనలిగిన గాటినుంచీ డొంకనుంచి తప్పించి 

వ తద్ది నాంగటిచె.న నేలపై కే తి రొంపి నడుపుతున్నాడు. ముందుముందు ఈ 

అడవికోవ వం టు. కాగలదని ఆయన అఆశింవాడు. సమకాలికులు వ 

అనాడే గు రించక పోలేదు. ఉదకమండలంటో 1912 వేసవి దినాన అప్పారావు 

పరిచయం పొందిన వచ్చియన్న కాలేజీ ఆంగ్ల సాహిత్యాధ్యాపకుడు. పి. శేషాద్రి 
అప్పారావు రచనలను చదివి వాటి ఉపటం ప ఏవరిసూ ఆంగ్లంలో ఒక విపుల 

వ్యాసంరాసి (పకటించాడు. ఆ వ్యాసం ఒ వరివాక్యంలో రెండవ హం ఇది : 

.. Who will beso rash as to forecast the scope and signi- 

ficance of this movement which has the genuine ring 01 poetry 

and applies itself to the treatment of the primary emotions of 

humanity in a commendable spirit of high seriousness? 5 

నవ్యత అనేది అప్పారావు ఒక్కని కపోల కల్చితమేమీ కాదు కాలిక మెస భావ 

నవ్యత అనేకానేకుల ఎదలలో రాపాడ కవిగట్టించింది. పరత ఈక ఉలితో 

కనిపించనంతటి విశద మెనచూపు అప్పారావులొ కనిపిసుంది. అది సమికొలాన్ని 

మీరి, అజ్ఞాతంగా ఉండిన అప్పటి భవిష్యతును చీల్చి, స్పష్రాస్పష మైనా సర. జక 

స్తూల రేఖా చిత్రమెనాసరె ఇవ్వ్యగళగింది. ఇతరులది ఇంకా వెదుకులాట కాగా 

తనది స్టిమిత మనసితి అయింది. ఆ ఇతరులు గాకుండా, అప్పారావే నవ్యతను 

(వపంచించిన కవిగా గు ర్రింపు పొందగలుగుతున్నది ఇందుచేతనే. పూర్యో 

దాహ వ! వ్యాస ప్రారంభంలో శేష్యాగి రాసినమాటలను మళ్ళీ ఉల థించ వలసిఉంది: 

A review of some of his recent productions must thus be of 

considerable value for a study of some of the possible develop- 

ments of Telugu poetry in the future, and more generally, as 

affording an instance of literary evouion, in obedience to 

external impulses of a powerful and desirable type in a country 

inwhich progress is retarded at every step by the purblind 

champions of conservatism, it becomes almost a duty to welcome 

such well-meaning reformers. 

నవ్యత కాలవిశేషమేమీకాదు;భావ విశేషమే అది.గేయకథారూపంలో మాతా 

చృందస్సులో తెలుగువాడి గుండెగూళ్ళను కదిలిస్తూ దేశిసరస్వతిని భూగర్భ ఏన్మృతి 

నుంచి పండిత జనాగి రాదృతినుంచ మళ్ళీ ఆవిష్కరించిన మనిషి ,కొలిక భావ సవంతిగా 

దానికి రూపు కల్పించాడు. ఇద్ పునరుద్దర ణకౌదు _ అభినవ కల్పన. శతాబ్దాల నుంచి 
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జొతి ఆదరిస్తూ పచ్చిన కవిత్వ పెద్ది తులకు మీ గొరవాన్ని !సెసాదించాయి. 

సొమాస్య జనసంబంధంపలసన వాటికి రొలిగ స “నీచతిను తుంది చేళాచు. పలుకు 

బడిలోని దేశితనాన్నీ, పదాలకు జాతికోగల చుటంకాన్నీ కవిత్వం ద్వారా 

ప్రదర్శించాడు. 

సంఘ సంస్కరణోచద్యమాలన్నీ చాతీయ మహోద్యమంలో SUMED 

కోటినిధులు ధనుషోటిలో కలిసినఏధంగా, వెసకటి అమ వితిఏఎ మనుగడనూ 

లక్షణాలనూ కోల్పోసాగిస రోజులవి. ఠొల్లిటి అమ శ్రీపతి, వ సన్నగిల్లు 

తున్న రోజులు. జాతీయవాదమె "హైందవ “ప్పనముద్దదజోద్యమ స్వభావాన్ని అరి 

పరచుకొని తిలక్, అరవిందఘోష్, విఎనచందపాల్, అబివతిరాయ. లాంటి 
ఉద్దండ పిండాల నాశ్రయించు కొంటున్నది. అయినా ఆ దినాళ్ళలోగూడా మంగి 

పూడి 'బంకొటశర్మా, చిలరిగ్ శ్రీ నివా సేరాఫు పంటి రచయితలతో చేతులు కలుపుతూ 

సంఘ సంస్కారోదేశాలుగల రచనలు చేశాడు అపాారాపు. 

కనా 20 నాటరంలోని నిగ్గ అఖపూర మైన పూర్తమ్మ రథ. ఆడో 

వాళ్ళకు, ముఖ్యంగా పసిపిల్ల లకు ఉద్రిషమెన గే గేయాలలో ఇది ఒకటి టి. మగజాతి 

అనుకంపను సంపాదించి సంత మ్మాశాస స్త్రీజాతి దై స్యం తుదముట్టబోదు. దమీతులే 
ఆత్మ విమోచనానికి ఆయ త్రపడాలి. స్వేచ్చగానీ, సొఖ్యంగానీ, 'సమాసత్యంగావీ, 

మరొరరెపరో దయదలచి ఇ సే సే పుచ్చుకొనే పరాలుకౌవు; పోరాడి వాదాడిగెలుచుకొని 

నిలబెటు కో పలసిన హక్కులు. ఈ విషయాన్ని రన్యళకథ నిరూపిస్తుంది. అపజరాజు 

కథ గాంధీశకొనికి తొలి వెలుగురేర. అస్సృశ్యత దేహమాలిన్యాన్ని బట్టిగార మునే 

మాలిన్యాన్ని బిటివుంటుంది. గుణాన్ని బట్టి మాత్రమే కులం నిర్తయంకావాలిగాని 

జన్మనిబిట్టి సంళాన్నిబట్టి కాదని చాటుతుంది. తోరచురక్కాను గురించి చేసిస రచన 

మ! శా స్త్రవిహాత మెస నాగరిక మస సత్వాన్ని “చస్నాకాలప్పు చిన్ని బుద్దుల” 

వెెరిమొరి : విశ్వాసాలకూ (భాంతులకూ పోటీగా నిలుపుతుంది. మనిషి గురించి 

చేసిన మూడుచరణాల కాప్యం మాసపీయ సిద్దా ౦త పతాత. దంసతులమధ్య వుండనల 

సిన సంబంధం సేవ్య సేపక సంబంధం కాదని, *మగడు 'బల్పన పాతమాట ని 

మరొక చమత్కారభరితకొవ్యం సిద్దా తం చేస్తుంది. ఠత్వం కొండ డిగిపస్తుంది. 

జీవిత వాస్తవ దర్శనం తత్వం ం వైప్ప గా ఎదురు వెళ్ళుతుంది ; ఫలితం, జీవన సవీస 
తత్వ స్తాపన. 

ఈ అభిరుచులోనూ అభ్మిపాయాలోనూ ఏ ఒక్కటిన్నీ అప్పారావు కొక్క 
నికే (ప్రత్యేక మెనదికాదు. అయినా అనన్యస్ఫూ ర్రితో వాటిని కవిత్వమయంచేసి 



రుతు దయ ఈ 181 

వొటికి నిత్యాకర్షణనూ తనకు చరితార గనూ ఏకకాలంలో చేకూర్చుకొన్నా డాయన,. 

అందుచేత నే సమాజంలోని అన్నదా _తావథాని Sp దుల ఆ గహం ముఖ్యంగా 

ఆయన మీదికే మళ్ళింది. శేషాడి రాసినటు ___ 
తరు. 

Numerous social principles, full of the liberal impulses of 
to-day are skilfully woven into the Poems of Mr. Appa Rao 
without the least detriment of their artistic merit. Orthodox 
Hindu sentiment may stagger at some of the radical ideas 
embodied in his Poems, but to the cultured mind they are signi- 
ficant of the new light that is illumining our social life, enabling 
us to perceive the wrongs of centuries... There is in the Poems 2 
rude shock to popular sentiments as in the plays of Ibsen and 
Bernard shaw, but the effect must be whole some... 

ఈ భావ విప్రవీకరణ రజరంగాన అప్పారావు ఏకాంగి వీరుడేమీకౌదు. 

విపవకు, ఆయని “పేచకోటి ముదబడె ఉన్న ముత్యాల సరాల ఛందస్సుకూడా. 

గారఎవాని మామిటి యుకంత్యో నూన్యంనుంచి మొలకె త్తలేదు. పార్మీగజలు 

వాణీనిబట్టి రాసి వుండవచ్చుగాని, ఆం, (యథా St సిక తొట తొలిసంచికలో చే 

అచు ప పడిఉన్న SUE" లు శ్ర నడకకూ అటుతర్వాత అప్పారావు క 

తోకచుక్క నడకకూ చెప్పుకో దగిన ఖేదం కనిపించదు _ పాదవిభజనలోని 

దేదమే వేదం. భావ సానురూపతకూడా కనిపిస్తుంది. 

మంతటా సుతా! భరతపుతుండ | 

swe | సుజనమి తుండ | 

మలుకొనువికా! సచ్చరి[తు(డ ! ] 

మెలుకొనవయ్యా ! | వత్సా! DE] 

జాతీయత అనే 'వేగుజుక్క పొడిచింది. వందేమాతరం కోడికూత అయింది. 

మ్ 

అలనను విజ్ఞానమనియెడు నట్టి యరుజోదయము నాయెను 
C౧ 

చెల్లె నంతః కలహము లనెడు చీకటు లవెల్డ న్. ॥ 

తరలి మూర్భాచారముల నెడు తారక ౦బులు న సమించెను 

సొరిది జ దిశను జ్ఞాన సూర్యు. దుదయుశి బెన్ ల! 
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అంతటను నవశ గి యనియెడు కాంతి వుంజనము తేజగితెను 
క 0 

మంతనంబున నూతనోద్యమ నూరుతము వీచెన ॥ 

జ” అ జో ఇ" బ్లో ye జ్? ణో తే అంటూ సపయుగ (పథాతాన్ని పర్తించి ఈ గేయంలో త ఎత్వా త్ కాసల 
లు 

నిన యముదనరికు a వందీగాని,. వొటి కంతటికీ ఒప వళపలటి కావ్యనుణ మే 

లోపించింది. అలాగే పోలిలొకయుక్సు. శీరిరతోటి చిలరిగ (శ్రీనివాసరావు లౌ ఎ fr 

పెంతులు రచించిన పద్యాలు, ఆ పతక ఐదవ సంచికోత్రో ఉన్నాయి కొట టి మరో 

నెల తాళిని పిమ్మట తస తోకోయుక శీను (ప్రైబుండార్తం SU అప్పారావు 
"సె జః చూచివుంటాడదు, 
మల 

| ధరణీ కవగపాం బనుచు ధారుణి రాణులు చతుగంచు గా 
లో 

తరపది కారతింళముగ దాది స్ yh స గర్గ పె ర్ట వా 
న 

మరులు సరోషులె మిగుల మాటల నాడును గం ము WE Si సే 
యూ a గో 

Ga ఠా వకు. 4 wa Si Maren 

దిరముగ నీయ ధార్ధగ త ది౪ దు మార్షిము ది ఖచగా |! 

తో వెనక పేర్కొన్న చాటువులో తోరచుక్కూలకూ రాజుల చావులవమా Rens 
మః స్సులలో సిరపడిఉస్న సందింథా నాన్ని ఈ పద్యం తోసిపుచ్చుతుస్నుది. ఆ థం 

లోన ఏర్ సంచికలో చెన్నాాపగవ భాను మూ ల్ రచించిన పల! 

ఆనాటి కవులకు ప్పలుషకారం గురించి స్య. ధీమా వాటిలో గోచరిస్తుంది. 

మేలు కీడూ కాలాన్నిబట్రిగార , మానప (పయత్నాన్ని ఐటి, సమకూరుతాయని 

ne శుభాలు పొందుతారంటూ, గత కాలము మేలనుమాట 
కల్లయౌోసని ముందు చూపు మాసాడు రవి. “మంచి గతమున కొంచమేనోయి” 
అన్న గురజాడ అప్పారావు భానుమూ ర్రి కంటు భిన్నుడేమీ కాదుగాని అధికుడు, 

ఆయనది సర్వతోముఖ మైన పగతివాదం. 

| 
ఆదిమత్వం పలనే ఏ రవికిగాసీ అగతా౦బూలం లభించదు. భావసాకొల్యం 

ఉట, 

దర్శసవై శద్యం, అభిటచి సుస్నతత్వం, (పకటనా సూత్మత్వం.__..కవిత్వ రామణీ 
వ్. ఉ తమాధమత్వాలను నిరారించే [దవ్యాలు. గురజాడ గురుత్య 

® 
హస్యం ఇదే. జ్ఞాన సూర్యరశ్మి రాలమీద రత్నాలమీదా ఒర చందంగా నే 

ర స్టన్ స్తుంది గాని “పటి అందాలు వొటివే. 
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2 

క్ కవిత్వమూ నవీనాం ధభా షో ద్యమమూ చెటపటాలు పటుకొని మునుసొగిన 

ఆ తొలి దినాళ్లలో అప్పారావుకు తగిలినవి రాశ్ళేకాదు, పూలు కూడా. శతాన 
శానుళు వెక్కిరించారు ; శతా “కులైన పండత[బువులు దూషించారు. 

అయినా విద్యాధికారులు అఫమానందాల సంస్కృతి పరులు అభినందించారు. 

సంపదాయం పితు బెట్టుకొన్న గతానుగతికత్యం (పయోగపరతను విదిలించి 

కొడుతూంటే, (పయోగ సాహసికత్యం పేరిట నవత్వం ఛాందస శఠత్వాన్ని 

రోయించుకొంది. నిజానికి, పాతకొ తల మేలు కలయికశే అప్పారావు పూను 

కొన్నా డని ఎందరికో ఆనాదు తెలియదు. ఇంగీషు చదువుకొన్న “జెంటిల్ మేను” 

గానే ఆవారా ఆ రోజుల్లో పందితుల లెక్క. వ్యానహారిక భాషావాదులందరూ 

ఈ దూరుపడక తప్పలేదు. చేదం వేంకటరాయశాస్త్రి వచోధాటిలో వాళ్ళ తమ 
రూపే కోట్పోవలసి వచ్చింది. 

..ఇటీవల రాయగా రాణా (పాయికముగా సంస్కృత మెఅు6గని 

కవులు, చదువని కవులు, సమాసమొబని వారు, అలంకారము నొప్పని ర్ 

యతిపాసల Sree శ తువులు, అక్షర ద్వేషుకు, జాచిత్య్థ బాహ్యులు _ ప 

దులు వాగేవికి ఈ చరమదళను సొధించినారు....6 

జెరిమియాడ్ (౮61య126) అని వరింపదగిన ఈ దూషణ పద పరంపర శాకి 

డికి తట్టుకొని నవీనాం| ధభాషా వాదానికి సుస్తితిని దేకూర్చగల నాథుడవసర మయ్యాడు. 

(పామా ణీకతను చేకూరుసూ సార్యపదాయమంసే తెలియపరుసూ దానికి వెళ్ళు దింప 
వలసివచ్చింది. భగీరథ _పయత్నమూ, భల్లూకపు పట్టూ కలగలిసిన ఒక మహావ్య కి 
కావలసి వచ్చాడు. అతనే. గిడుగు పిడుగుగా పేరుబడిన జి. వి. రామమూ ర్తి, 

1911 వరకు పర్హాకిమితి రాజా కళాశాలలో చర్మితాధ్యాపకుడుగా పనిచేస్తూ వ్ప్ధ 

విద్యారంగాలతో అప్పటికే పిటమోసి ఉన్నాడు. ఉపాద్యాయ పరిషత్తులలో వట్సుకు 

కుటభిజ మై నిళిచి భాషాబోధనలో శా ప్రీయమె సససన న పద్దతులను అవలంబించనలె 

నంభూ , విద్యా విధానంలో రానున్న మార్పుల సాఫల్యంకోనం నఏీనాంధ భాషలో 

వ్యాసరచన, భాషాంతరీకరణ జరగవలసిన అవసరం గురించి ఉపన్యసించి ఉన్నాడు. 

1911లో ఉద్యోగం నుం ఫ్రటంలతార, అహోరా(తాలు ఈ భావాళొస్త్ర పర్మిశమ 



184 మహోదయం 

సాగించాడు. కౌయుఎ లాంటి సంకల వ్యారరణ సముదాన్ని అగ న్యుదై 
Chore 

ఆపోసన పట్లగాలేనిది చిన్న యసూరినీ, వెంకయ్యనూ ముగించడంళో ఉంటుందా ? 

భాషా కులుక్షే[ తాన తాను గాంతీవి. తాళపత్ర (గంథాలూ (పొద wee oe కాలూ తస 

వాణొలు. ధ్వని శా స్త్రంలాంటి అధునావిస విషయాల పం౦క్షా నం స ఏడం. ఈ 

వాదానికంతటికీ నిమి త్రమాతుదై సె ఏట్పు, గిమును పంచతునినుటంబ రాసనమాటలు 

స్మ రొణీయాలు: అంతటి పాండిత్యానికి చాది స్తం బవ గా గాలేను. జి య గ తెలివిడటబన్నీ 

రమ సవీ! సమైన౨; అణగారి ఉస్న సామాన్య మ సొన ఘాతీ మా(టమే 

ఆయస న నీ మహోద్యోగానికి పూ వ్రాసింది? రోందుతూరి సీరేశ్లలింగం ధాషలో మాయ 

తెచ్చినా, గురజాడ గాలా వ్రు నాటర రథావసుపును మాడా ౩చార్చనా, ఇంలటి 

మహోద్యమానికి సాంథిశా ఒక మహో పంచతుడే కావలసివచ్చింవంటూ, ఏట్సు 

క 

యయా రాళొడి : 

But what was wanted was a leader, one who would make 
incessant war on the forces of reaction; who was a fearless, 

watchful scholar, who could authoritatively counter,with chapter 
and verse, the contentions of his opponents: who had the 
scrupulous exactitude of the scholar; who was inexorable, yet 

fair and friendly in debate; who never let his enthusiasm for 
the cause override his zeal for the truth. Ramamurti was this 

leader that the scattered reformers looked for. 7 

గిదుగు (పభుళ క్రిక్ గురజాడ ఉత్సాహశ కీ అంతకంటే అదనంగా మంతి 

శ్రీ తోడయ్యాయి... గిడుగు గాండీవికి గురజాడ కృష్ణుడు. జి. వి. అనే పొది 

అక్షరాలు కూడా |గామ్యవాధి రామమూర్తి (గామ్యవాది అప్పారాజ్య అని (పతీ 
కతులు హేళన చేసేట్లు, ఇద్దరికీ ఒక్కలాగే అమిరాయి. ఆ ఇద్దరు కూడా ఎక 

లక్ష్యంతో సని చేసినట్లు, ఏట్పు రచన అచ్చు పడిన వ్యాన వంగో నాం లోనే 

మరొక వ్యాస క్రమంలో ష్ గెలెటీ (A. ౮411660 విపరించాడు : ఇటాలియన్ 

మహాకవి డేంటీ లాగా ,మాతృథాషపట్ల అభిమానాతిశయం ఉన్నందుచేత, వ్యాకరణం 
ఒప్పుదలచేసిన థాషకం టబ (పజల ప. ఉన్నత మైసవని భావించారు, 

లా భావించటానికి, ఈ భాష సహజమూ అక్క తిమమూ నామిష్యం ఒల్లనూ 

ఉ త్కృష్టత పల్లనూ [వం కాసడమే కారణ మంటాదు గెల్రెటీ. 

విద్యా ప్రణాళికలో 1910 నాటికల్లా మార్చు మొసజూపింది. అంతవరకు 

ఉండిన మెటిక్యులేషను బదులు స్కూల్ ఫెనల్ (5. 5.1. C.), యఫ్.ఏ బదులు 
ఇంటరు ( Intermediate) రానున్నాయి. విద్యాసంపత్సరం ఇదిపరకటి మో సరుగా 
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జనవరి నుంచి జనవరి వరకు గాక, ఇప్పటి మోస్తరుగా చేనవి మాసాలైన 
జూన్ జూలె లనుంచి మరో పెసవి వరకూ ఉండబోతున్నది. పరీక్షలుకూడా మును 
పటిలా కినెంబరులోగాక మార్చిలోనో విపిల్లోనో జరగ బోతున్నాయి. పే 

చూపులకు మాత్రమే తేలిక మార్పులుగా కనిపిస్తూ, భాషాబోఢగకు కంపం... 

నంతవరకు సెనుమార్చులనే కలిగించాయి ఈ |పతిపాదసలు. (వభుత్య విద్యాశాఖ 

వారు ఈ వరకే డేశభాషాభ్యసనం విషయంలో ఆంగ స. చూ పెదుతూ 
పచ్చిన అనాస కీని గ్గు రించి ఉన్నారు. 1906 చిసెంబరు “7న జి. దో. నం. 811 

ఎజుకేషనల్లో + ఇలా పండ 

The neglect of these languages by the ordinary university 

graduates of the present day is notorious. 8 

ఈ ళోచనీయవై ఖరిని య. సేందుకు విద్యాశాఖవారు తలపెటిన బోధనా 

(కమాన్ని అనుసరించేట్రయితే, స్.యస్.యల్ .సి పరీక్షకు రెండవ విభాగం 

(part 1స)గా పవాప.. రచన ఉంటుంది. వ్యావహారిక (నవీన భాషలో నాని, 

(గాంథిక (wt ౮1౪౩020 భాషలోగాని అ*వాదంచెసేపవీలు ఏిద్యారులకు 

ఉంటుంది. స్కూలు ఫేనలుబోరు కార్యదర్శి జారి మెడాక్స్ (౮౭726 Maddcx) 

పంపిన తాఖీదులను గమనిసే,. శః విషయమై ఆదిలో బోర్తువారికే స్పషవె సె 
స్నా యు 

అవగా హన ఉండినట్టులేదని తెలుస్తుంది. అయినా 1912 అక్షోబరు 29 నాటి తా దు 

(నం. 98479) “నవీన” మంటి బోర్తువాలు దసనుచెశతజాలా స్పషంచేసింది: 
© కు 

By ‘Modern’ Telugu, the Board means language of the kind 

used in such books as Brown’s Reader, the first part of Arden’s 

Telugu Grammar and Enugula Veeraswamayya’s Kasijatra 

Charitram.., 9 

విద్యార్థులకి షం వచ్చిన ఏశె లిలోనై నా అనువాదం చేయవచ్చునని అనుమళం 

చడం ఎన్నో చిక్కులకూ తబిశీళ్ళకూ దారితీసి “తంటాల బేరంిగా పరిణమించింది. 

నపీనాం ధ౫ లినే ఎక్కువమంది అభిమానించారు. అది సులభం కదా మరి : దినితొ 

భాషా సంరక్షణకు పండితులూ, భాషాభిమానులూ కాసెలు బిగించి బరిలోకి దిగారు. 
౨ హిందూ పత్రిక గోదాగా ఉపకరించింది. సంపావ కీయ లేఖలద్వారా వాదోప 

వాదాలుసౌగాయి. హెడ్మాప్పర్తు, యం,ఏ.లు, మెడలిస్తులు, వళురో “మల్తగూడాలు 

పడారుగాని వ్యవహారం ఎటూతెగలేదు. పరస్పరారోపణలు చేసుకొన్నారు, (పభుత్వ 

విద్యాశా ఖాధికా రులకు ఎక్క జిప్పి మచ్చిక చేసుకొన్నారని వ్యావహారిక భాషా వాదు 

లను తద్విరోధులు అంతే, చివరకు మీ కన్న బిడ్డలనుగూడా వ్యావహారిక న లిలో 
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రాయనుని లోపలోపల పురమాయించి బయటికిమాతం (గాంధిక భాషాభిమానుల 
ag) 

మంటూ డాబులు చూపుశున్నారని (గాంధిక భాషా వాదులను ఇతరులు అనసొగాటు, 
అవన్నీ స్మతికలకూ, పు నకాలకూ ఎక్కీ ఉన్నా యికూడా. మెటుమెటుగా సూలు ] _ ఇవే మ శ న యి © 

"ఫి సలుదోరు విద్యారు. కు అపరిమిత భాషా వ్వచ్చనిసూ రావడం ఈ వివాదాలను (nn ఓ య | (౫ సాల | ॥ i 
విరోధాలుగా మార్చింది. 1912 సెపెంబరులో పచ్చిన తాఫీదు (సెకొారం, స్కూలు 
అధికారులు తమ విద్యారు లే) లిలో అనువాదరచస జేయబూనిందీ తెలుపవలసి 

“yp మ 

ఉండి. 1912 అకోబలు 29 నాటి తాఖీదు (పరకారం, ఒక స్కూలులోని యావస్మంది 
pn) 

విద్యారులు (ప్రాచీన ఇ లిలోగాని, నవీన * లిలోగానీ అనువాదం చేయాలేగాని టే LT tan 

రెండంటిలోనూకాదని తేలింది. 1919 జసవరి 10 నాటి తాఫీదు మరో అదుగు 
ముందుకు చేసింది: ఒకే విద్యారి పర్వేలు స లులలో రాయపచ్చును. ఒరే 

అ hee స స్కూలుకు అరల విద్యారులు కూడా అలా బయవఏచ్చును. ఇంతకూ, విద్యాసులది 
టు టు 

ఇన్లారాజ్వషుయింది; సవీనాలధథాషోద్యమాన్ని బలపరిచిస మొుసగాళ్ళంతా ఆదిలో 
విద్యార్దులేకావడం (గాంథిక భాషావాదులకు కన్నెర్ర కలిగించింది. కల వర పెట్టి (a) | 

వొళ్ళకు గ౦ంగవె[రులె శించింది. 
అజా 

దీనికంతటికీ మూలమేమిటి ? చేశభాషలలో గాంథికం మదిగట్లుకొని 
వ్యావహరిక భాషను అప్పృశ్యంగా ఎంచుతూ రావడమే. రెంటిమధ్య ఉండేది నే 
కాదు, గండీ”దు, ఒర అఖాతం : దీన్నిపూడ్చాలి. (పొమాణిర (Standardized) 
భాష ఏర్చడాలి. (గాంథికం తన | పాచీనతనూ సన్నుముట్టుకోకు వై ఖరినీ వదులు 
కోవాలి. భాషలోవచ్చిన మార్పులకు తలబగ్గి తదనుగుణంగా వ్యారరణాన్ని 
మార్చుకొని నోటిమాటల (పామాణికతను గు రించాలి. [పజలలో నిషలెస 
వారి భాష (గంధథధాషకుగూడా తలి. సంధిసూ తాలను బిదిపెంతుకు శపర కే 
సడలించలేదా అంజే, అదొర్కపే చాలదు. అన్య దేశ్యాలను గంథధాష స్యీరరించ 
లేదా అంపే, నవీనయుగంలో (పజల నాగరిక జీవనానికి తగినంతగా [ గంథిథాష 
బహుమ ఖ్యమైన వ్యా పినీ, వె శాల్యాన్నీ, సంపుష్టి నీ సంపాొదించుకోలేదు. ఉన్న 
(గంథభాషశే మాట్లు వేసుకొని, బొంతకు అతుకులింకా చేసి, బాగుపరచుకోరాదా 
అంటే, అది అలా దాగుపడే దశ దాటి చిలులూ, చిరుగులూ పదిపోయింది. పూర్వ 
1గంథ భాష గొరవింప దగిందే, అభ్యసింప దగిందే గాని అందరికీ అదే నిర్బంధం 
కొగూడదు. ఇలా సాగాయి వాద (పతివాదాలు. 

శె లుల కొటాట అనదగిన ఈ వ్యవహారాన్ని (పారంభించింది AW) యు 

bh కథలు పేరుకో హాల్యారు తేంగిల్ బ్రుడ్ అల్సు*కు సెటి లత్మీనర 
( న 

* ఇది మూలమనడం పొరదాటేమో ? అమెరికన్ రచయిత హోథార్నొ (Nathaniel 
Howthorne) రాసిన The Tangle wood Tales మూలమనుకోవాలి. 
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సింహం చేసిన ఆంధానుసరణ. అది వ్యావహారిక శెలిలో రాసిందేమీ 

కాదు. సాకుంయే సంధిని దాదాపు మొ త్రంగా విసర్రించిన నన, స్త పాఠ్య(గంథ 

నప్పుడు జరిగిన రచ్చ ఇంకా అంతా కొదు. యాలినవజయయు ద్వారా 

ందెతుల మె ప్ప త. లత్మనరసింహ మేనా ఇలా భాషను చరపబూనింది: 
[ట్ర 

ందితుల కోపం ఆయనమీడికిగాక, ఆ పుసకానికి ఆంగంలో పీఠిక రాసిన 
లాలి 

te ef ల Vs (ట్రీ నివా సయ్యంగారుమిదికి మళ్ళింది. అనరాని హోం, లన్నారు : పొట 

చేతబటు! ని తెలుగు దేశానికి వచ్చిన అరవవాడు ; తెలుగు ముక్కూ కృపను 

తెపొధ ళు వ. అప్పటికే అయ్యంగారు "ఫెలో ఆఫ్ ది మ్మదాస్ యూ నివర్శిటీగా 

ఉన్నాడు. ఏట్పు నూరిపోసింది తలకెక్కించుకొన్నాడు. ఇప్పుడు [గా ౦ధీక 

భాషదోగత “గాంభీర్యము, బిగుపు; సొధుశ బి (పయోగము, జాతీయములు, వాక్య 

రమ్యత” 10 లను చెడగొట్ల బూనాడు. దేశ భాషలను నవీన మొనర్చాలంటూ, 

సజీవమెసి వాగ్వ్యవహార భాషా పరిణామ (క్రమానికి (గంథభాష చేరువ కావలే 

సంటున్నాడు. సంధి సూత్రాలకు తలకొరివి పెన విధంగా రాతలో ఏకపద సంధి 

మా(త్రమే నిత్యముగాని నమ పదాలమధ్య పంధి అనావశ్యక మంటున్నాడు. 

All people that speak any language use Sandhi, the degree 

of Sandhi or coalescence of words depending upon the rapidity 

of utterance. 

But there is no reason for registering Sandhi in writing, 

seeing that each man will make his own Sandhi when he reads, 

The only Sandhi that ought not to be given up in writing 

is what is called internal Sandhi; the unit of speech is the 

sentence, but the unit of writing is the word and whatever Sandi 

occurs within a word has to be recognised as fixed. 

But the liasion of word with word is justifiable only if 

unintelligibility is the object of writing !and the function of 

language to conceal thought. 11 

అరానుస్వారానికీ శకట రేఫకుగూడా అయ్యంగారు. ఎస రపెట్టాడ్డు... ఇవన్నీ. 

పంత పుంగపుల పాలిటి కి ఎ్మరగుడ ఫీలికలే. మృదాసుకో పెసిడేన్సీ ఫాలేబి 

తెలుగు పండిత సదవిలోఉందన వావిలికొలను సుబ్బారావు విధ్యార్థుల ఆంధవాషాలి 

వర్షనీసమాజమువారి కోరకననుసరించి The Modern Telugu Prose; A Review 

స్ట. ప్ప సకాన్ని (పకటింపజేశాడు. అయ్యంగారు వేపను ఫాడాలన్, య. 
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bh జ్య స్ షీ న గో 

పీకెకు సీకెగా ఒలిచి బద్ద దామని పూకుకొన్యాడు. అందుఐఅతిన చాలాకొలంనగకు 

సవీనాం(ధ ఛాషా వాదుల “కోపానికి ఆయిసె అగంకా ఫస వచ్చింది. 

తన విపరీత (సతి పాదసలపల్ల మా(త్రమేగార, మరొఠరవని ౬ సిసం మవల్ర 

కూడొ, (శ్రీనివాస య్యుంగాము సెపీనాంధ ఛొ ఛాషావాదానికి పష౦టిలోనే సంధీకొట్రైనంత 

పని చేయించాడు. లాంగ్ మెను (L' ngmans & Coy) వారికి porgs 

అలంశ్యాటైం పు సరం స అవే పారఠ్యంతయి పంతుల రిల స్యేషయణకు 

ఎంకో పనిబెటింది. ఈ స్ప సకంలో ఆమన అనవసర మేసి చో ట్రరూడా ఇంగ్లీషు 
ట్ క్ష 

మాటలు కుప్పించాడు. ఉదాహగణకు -- 

గీ అంగుళముల హోరిజాంటలు గీతగీయి. ఒర చిపరనుంలణం ఏటలనుళముల 

దూరముస “పి అనే పోయింటు పెట్టి pe Hiss WH పర్రిరలు 

గీతగీయి. ఈ రెక్రాంగిలును కలు చేయి. ఒర పొషుతో ఎన్న ఆ ఆ ఆల ము 

చదరములుస్నవి ౩ 80లో ఎన్ని సాలగలున్నవి? 12 

విదేశభాషల నుంచి మాటలను అతుఖ తెచ్చుకోవడం గురించి య్యం 
ఇ” జ్ తో ఖో జీ ఇటో / ws. ww’ న sar re ల్ | 

గారికి సిదాంతం ఓఒరటి విమంపే ఈ ఆదాసం వాషను సంపన్మియం చేసు ల డేగాని 
ww! woh? 

జే. we అని ఖం స wn త" న. « tee 

(భస్తుపట్టించదు అని. అయి ఇలాంటి రచస భాషను రమ జము Wrote, 
Cah she 

ద్! పండితులూ, ఫం త ఇ పత పొతులూ అసెడంతో విలఠలేదు. వాము శకి SUEY లలు 

గుసు “తతర బు తక తెలుగు” అని పరించడంలో తపస్ఫుకూడా శేష 
వ. ల 

అక్కడితో (శ్రీ నివాసయ్యంగా యు ఉరుకోలేదు. తస చేతదిడ సమ్మగిత 

పొందని నవీన భాషా వాదాన్ని యథాశ Er స్తాపిస్తూ ఇంగ్లీమలొో LIFE OR 

DEATH? 4 PLEA FOR VERNA. ULARS అనే (గంథం చెలువ 

రించాడు. 1908లో విద్యాశాఖవారు దేశథాషా నిరాదరణ విషయమ పట థి! (దులను 

త్రపె క ప్పెన్ని ఉన్నారు. దానికి అయ్యంగారిచ్చిన వివరణ, సంస్కృత ? పదభయిషమూ 

వ్యవహ గోరచ్యుతి బొందిన శబ సంక్తిషమూ అయి కొవ్యభాష కొరకుటుపడకుండా 

వచ్చిందని మాతమే. పండితుడు విప్పిచి ప్పందే ఏ మాటా బోధపడదు. మరి 

ఇలాంటి భాష మాతృభాషా ? వా స్తవానికి మాతృభాష అనేదీ నిత్య హవ 

హారంలో వాడుకౌతుస్నట్టిదే. (గంథాల భాష మృత భాషమ్మాతమే. పాఠశాలల్లో 
బోధించవలసింది విద్యార్లులు అలవరచుకోవలసిందీ జీవద్భాషనుమా(తమే. దాని 

ద్వారానే విద్యవలని స తయోజనాలు సమాజాని కంతటికీ చెందగలపు. [గంథథాష 

పండితాధీనమె Monopoly of the few గా మాత్రమే పుండగలుగుతున్నది. 
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పందితుల కిప్పుడు “ఉగమొ' వచ్చింది. భాషా సంరక్షక సమాజాలు 

ఊరూరా వెలిశాయి. సభలు జరిగాయి. తీర్మానాలు నెగ్గాయి. సవీనాం ధ హో 

వాదులకు విద్యాశాఖ పెటనికోటక గా, (గాంథికభాషా వాదులు రాజాలను ఆశ 

యించాట; “పజలను రెచ్చగొటా రు; (పతికక్షులను దుయ్యబట్లారు. భాషా 'ఏప్లవం” 

౫ 

జరుగటో తున్నట్లు బెదురు పుట్టించారు. 

సూలు "ఫెనలులొ అనువాద లచనగురించే ఇంత దుమ్ము రగితె, ఇక 

ఇంటరులో వ్యాసరచన గురించి లేచినదుమ్ము తెలుగు దేశాన్ని (శ్రీకాకుళంనుంచి 

న కమ్మి చేసింది. 

౦టరు పరీక్షలో వ్యాస రచన (0౮౦%003120%)కు (పొమాణిక శె లిని 

నిర్ణారణ చున షయమ ou జూలె లోమ దాసు యూనివర్సిటి స్త కకక 

దక్షీజాద ధావలకన్నిటికీ కమిటీలు వేశారు. మొదట తమిళభాషకు సంబంధించిన 

కమిటీని చేసి దాని నివేదిక నాధారం చేసుకొని ఇతర భాషలకు కమిటీలు వెయ 

వలెనని. దాని అభిపాయాలను ఇతరకమిటీలకు తెకియజేయవలెనని సిరయించాట. 

తెలుగు ఛాషకు సంబంధించి ఎర్చాతున కమిటీలో రావు బహుదూర్ యు రంగా 

my ae వ (సమా బశక ర్త, కందుకూరి వీరేశలింగం, కొమ్మ రాజు లక్ష్మణరాపు, 

ట్ర్. (శ్రీ నివాసయ్యంగారు, పి, రానూరాయణింగారు, రివరెండ్ జె. ఆర. స్టిల్ 
రా 

35 (07.2 R. StlwelD) సభ్యులు. ఈ కమటిలు నెరచేర్చువలసిన పనులను 

సిండికేటు వారిలా నిర్యచించారు : 

1. To seek ito establish a siandard of colloquiality in 

Composition for :each language and to consider especially the 

following points : 

(a) The circumstances under which and extent to which 

the strict rules of grammar may be departed from, 

attention being paid, among others, to the questions 

of Sandhi and archaic forms. 

Note వా The results of their labours might be set forth in a 

syallabus of the grammar of the language. 

(by) The extent to which borrowed words should be used, 

particularly words of Sanskrit, English and Urdu 

origin. 

Note :- Anattempt might be made to frame a list of desirable 

English and Urdu words, which list could be revised from 

time to time. 
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(cy) The existence in cach language of prose works which 
can be taken as models of composition. 

No:ie:— Lists of such which could be revisxd from time to time 
might be drawn up. 

1. To consider the character of the subjects that should be 
set for vernacular composition, whether, ¢.g. Candidates may 
be asked to handle subjects connected with the sciences they study 
under the “Groups.” 13 

మంధ్యలోవచ్చి అప్పారాపు ఈ కమిటీల్లో (ప్రజశించోదు. ఆప్పటికే నుమ్ముడూరి 

పంరటరంగారాపు వచ్చిషెరి ఉన్నాడు. అప్పటివరకు యూని ఐర్మిటి పరీక్షొధిరారిగా 

మాతమే ఉంటూవచ్చిస అప్పారాపు 1912 జసవరిలో యూనివర్శిటీ "ఫెల్లో. 

కాగలిగాడు. గిడుగు రామమూ రికి “రాఖుశనాహాట్" బరుద్యపదాసంలొ న కస్ట శ స 

మెక్కి. సంత సంబరపడిస అప్పారావు రక "ఫెల్లోగిరీతో సంప ప్రపం ఉంటాదనుకో 

వచ్చు; ఇకముందు తస పేరుకు కోకగా Fellow of the Madras university 

(F. M. ౮.) ఉంటుంది, అలా ఉండిందికూడా. తెగుగు వాళ్ళలో పీరిశలింగం 1898 

లోనే ఆ గౌరవానికి ప్మాతుదై ఉన్నాడు. అయితే 1904కు ముందు ఈ ఫెల్లో 

లకు చెప్పుకోదగ్గ మన్నన ఉండేదికాదు, శ కిసామర్శ్యాలనుబట్టిగాక, (ప్రత్వాను 
(గహం లాంఛన (పాయంగా ఈ రూపేణా ప్యక్తు కులకు చేబి BOE "LE "ఫెల్లో 

లుగా ఉండాలనే నియమంగానీ, ఉండగల అవకాశంగానీ లేకండేది ఆ సంపత్సిరం 
వచ్చిన ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ యాక్తు (పతి యూనివర్పిటితోనున్నూ ఏబై ముందికి 

త గకుండానూ నూర్లురికిమించకుండానూ "ఫెల్లో లుండాలని (బతి ఫల్ల్ రోరూ డాయాపట్రీవం 

గా ఐ దేళ్ళవర శే 'సెనెటులో సభ్యుడు ౪ షా. ని, కొంపరిని సల్లోలుగా ఎన్నిక 

చేసుకోవచ్చునని, మరింత వెసులుబాటు కలిగించిపుంది. మరి అప్పారా నలా ఫెల్లో 

చెయ్యడంలో, మార్కుహంటట రాసిసట్లు, “ఏ రాజకీయపు కారణాలు పు శేపలం 
మీ పాండిత్యాన్ని పతిభను పురస్కరించుకొని మీరు నాటమునేటయ్యాట” 14 అనిగాక, 
ఏ లోగుట్టు ఉండిందో పెరుమాళ్ళ కే ఎరుక. ఎలాగైె తేనేం ఫెల్లోగిరీ ద్వారా సెనేటు 
లోనూ, తద్వారా ఈ ఇంటర్మీడియెటు తెలుగు కాంపోజిన్ కమిటీలొనూ సభ్యుడు 
కొగలిగాదు, 

ఈ విషయాన్ని పక్కకునెట్టి నవీనాంధ్ర భాషావాదపు తొలికాకలో గురజాడా 
గిడుగూ సాగించిన కార్యకలాపాలను స్టూలంగానై నా పరిశీలించాలి. భాషగురించి 
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జరిగిన వాదోపవాదాలలో వాళ్ళకు తలలుదూర్చక తప్పిందికాదు. భకిలేఖ స్మతికలో 
లక్ష్మణరావు (ప్రభృతులు రాసినలేఖలు చదివాక 19-0 నవంబరులో (గాజర్ల 
బిణారణయు అని ఒక వ్యాసమే రాళాదు అప్పారావు. ఈనాటి కొమ్ములు 
తరిగిన హేమాహేమీ పందెతులుకూడా ప్రాచీన కవుల (గ్రాంథిక భాషలో రాయ 
లేరని నిరూపించడమే ఆయన ఉదేశ మెనట్లు తెలుస్తుంది. “బాలకవి” భోగరాజు 
నారాయజమూ ర్రి పద్యాలలో “గామ్య "శద్దాలను. వావిలికొలను సుబ్బారావు 
రామాయణానువాద రచనల్లో “మచ్చ” శద్దాలను ఎత్తి చూపినవాడు, లక్ష్మణరావు 
సారథ్యాన నిచే విజ్ఞాన చం దికొ (గ్రంథ “మీర (వచురణజలలో క్రోక్రా ల్తిలుగా 
ఉన్న “గ్రామ్య శబ్ద “కదంహాలను చూపడం అవలీల: 

మన పాచీన కవుల [గ్రాంథిక భాషలో రాయడమన్నది గరిడీ విద్య. 
భగవంతుడు కాళ్ళు ఇచ్చినందులకు సుఖంగా నడవక గడ లెక్కుదురు వ్ 

చెయ్యను ? 

(గాంధికంలో రాయబూనిన వాళు *సలక్షణ” (గాంథికంలో నే రాయాలిగాని, 
అలా రాసి చూపగల వాళు బహుసకృతు (బాహ్మణాదులెన శిషులు మాటాడే. గా లాం చ్, ల 

నాగరిక మెన గ౧౮146 భాషను ామ్యమని (౫1820) నిందించడం, ఆ శబ్దాల 

అరాన్ని గౌరవించక పోవడమే. 
థ్ 

వాడుక భాషలు : (గాయ్యయు అనేదీ ఇటువంటిదే. కృష్ణావతిక 
లో వ్యావవోరిక భాషా వాదులను పడదిదుతూ శ్రీరాముల నచ్చిదానందశా శ్రి కొన్ని 
పద్యాలు (పకటించిన దరిమిలా, సదరుశాత్రీ పద్యాలలోనే “చీకటి రాత్రిలో 

చుక్కలవ ల” గామ్యో కులు బహుళంగా మెరుసూ ఉన్నాయి కాబటి తన అర్య Ls RE — శ 

చనం (వకారమే శాస్తి (గామ్యావలంబకుడె న “కూళ” గాక తప్పలేదంటూ చురక 
అంటించవలసి వచ్చింది: 

ఆనాడు (శ్రీరాముల వారి బాణములు శతువులను కొట్టి తిరగి శ్రీరాముల 
వారి చేతిలోకి వచ్చేవేట. యీనాడి (శ్రీరాముల వారైన సచ్చిదానందళాస్త౦ల 
గారి బాణములకు కూడా ఆ ధర్మం పబ్జంది. ఒక విశేషంకో అనగా, వెయ్య, 
గానే వెనక్కి తిరుగుతాయి శతువును ముట్టవు. 

మూగదెబ్బలా లోలోపలనే సలిపే ఈదెబ్బ అవతలి మనిషిని రెచ్చగొటింది, 
“దిక్కుమాలిన” అప్పారావు హాస్యం (బహ్మాస్ర్రం కంటె తీక్షణంగా పని జేసి 
నట్లుంది. ఆకొశరామన్న బయల్టేరాడు. ఆకాశన్గానం నుంచి టపా పంపాగాడు. 

Pet ec 
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తుసబోయిన టపాకాయలా అప్పారావు ue మరింత రవ్విస్తూ వనక్కుచీది 

నై ఆకాశరామన్న చేతులనే కాల్చింది. “బహుదొడ మనిషి” అయిన ఆకాళ 

రాముల వారికి 1910 డిసెంబరు 29 న జవాబిస్తూ అందులో చివరకు చెప్పిన 

మాటలు 

నా అంత మృదువుగా అప్పులు విజ్ఞాపన చేసేవాడు లేడని నా EE 

యము. కోరి వెళ్ళి నేను అప్పులు పట్టలేదు. గ్రామ్య థా ష దిక్కుమాలిన స్త్రి 

ఆమెను పండితులు నిష్కారణముగా దూషించి అవమానించగా కనికరించి ఫీజు 

లేకుండా వకాలా సట్టితిని. సమయాసమయములలో ఆమెను అవలంనించిసవారే 

తిట్రడము భావ్యం 5 కొదంటిని. వకీలుకు యేమన్నా బెల్టుతుంది గాన, అంత 

స కారముండే నేనేమంటిని ? ఒక్క దూషణ వాళ్ళ పలక లే దే : సన్ను మృదువు 

తప్పితిసని నిందించుట మొగనిగొట్టి మొగసాల కెక్కి స గీత నున్నది. ఆకాశ 

రామన్నగాలు పేర్కొన్నవారలలో (శీ (బహ్మయ్యు, సున్నారావు పంతులుగారి 

యెడల నాకు భ కి భావము కలదు. శ్రీ లత్మణరాపుగారు నాకు ముఖ్యమి తులు. 

వారి విద్యను, దేశాథిమా సమును నే నెరిగిసట్లు ఆకాశరాములు యెరగరేమో :... 
_. చాలా విలువగల మాటలేగాక అప్పారావు వ్య క విశేషాన్ని వెలగట్టి 

చూపగల మాటలివి. తనతో ఛేదించిన వారిని గొంవించడమనే పెదమనిషి తీరహో 

అభ్చారావు ముఖ్యగుణమని ఆయస చనిపోయాక మవరాసులో జరిగిన సొనుభూళి 

సభలో ఒర రని ఉన్నారుకూడా, 

అప్పా రావిలా వ్యాస పరంపరను వెడలిస్తూ (పతిపత్షులను గి "సజులనుగా 

చెస్తూ ఉండగా గిడుగు ర has (పచండ ఛి ఛార్లవుడై సరశు ధాటికి 'సమాయ త్ర 

మొతూ ఉండేవాడు, 1911 తో ఉద్యోగ విరమణలచేసి, “మా త౦ంటగారు రాత్రిం 

బవళ్ళు పరీక్షకోసము చదివిసట్లుగా తెలుగు సాహిత్య (గంథములు, వ్యారరణములు 

దీక్ష వహించి చదివి నోట్సు వా సి పెట్టుకొన్నారు. "15 లండన్ యూనివర్సిటీలో 

ఫొనెటిక్సు (ప్రొఫెసర్గా ఉండిన 'ఉన్యెర్ జోన్స్ (Daniel Jones) చేత 

ఆ విషయమై ఉసన్యాస పరంపరను మదాసు యూనివర్సిటీ వా రేర్చాటుచేసినప్పుడు 

ఆ ఉపన్యాసాలకు తం|డీ కొడుకులు కలిసివెళ్ళి విని నేర్చుకొ నివచ్చారు (1 1912). 

విశ్వవిద్యాలయంలో దేశ భాషలకు రీడర్తను (Readers) ఏర్పాటు చేస్తూ a 

చూచి, అప్పారావు రామమూ ర్తి బరు సూచించాడు: 

తెలుగుభాషను శాస్త్రీయ పద్ధతులమీద పరిశీలించానని ఇప్పుడు చెస్పుకో 

గల పండితుడు భారతీయుడుగానీ లేదా యూరోపియన్కానీ మన దేశంలో 
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కనిపించడు. ఒకేఒక శ) గరు తమో ర్ పంతులు తప్ప ఈ విషయబలో 

వమష మెస్ (పాషటూణీక ౫ శాస్రపదతులదో కృషిచేసిన పండితు డంటూయింకొకడు 
యి Pea 

Bere: 

అంతటిదీ గిడుగు రామమూ ర్ి అప్వారా బపుగురి. అయినా ఈ ఎతు పొర 
ఊపి 

అట. త్టమంలని: శామవితగొ రెచ! అడుచె చెప్పినట్లు రామమూ రి వయోధిక్య మొ మొక్కటే 
పు © a 

అభ?౦0తర మెనటు, ఫూరో్యచాహ్యోత (గింథంరో శా టి, వి. నితాపతిగొరు రాసి 
డ్రి ర 

ఉన్నారు. పాళ్చాత త్యదెశాలన్నీ తిరిగి లక్షణ పొందవలసి ఉంటుంది గనుక వృద్దులెన 

రామమూ రిళొమండా యువకులెవరై నా ఉంటె ద రంది అ ల కా. 5 

ఆ పదవి పశ... కళాళాలలో ఆంగ్ల భాషా ధ్యాపకుడ డుగా ఉండిన 

ల శష్మ్యుడూ గురజాడ సహాచరుడూ బు, శేషగరిరా పుకు దక్కి చి? గుడిలో 

మెల్ల. అపహ్బారాపు “ మం; (తశ ప్ అని పైన కా ఇలాంటి తెరవెసక వ్యవ 

హారమే, అంచేగాక్ పతి తికల క్ర లేఖలు న స. ఆంగ్లేయోద్యోగుల మనస్సు 

లలోగె సప్పటికీ నవీనాంధ్రభాషపట్ల సాముఖ్యాన్ని కలిగించబూనాదుకూడా. కళా 

శాలలో కాత్నధా షరి అధ్యయనం గురించి 1910 జనవరి 4 న అప్పారావు 

తనకు రాసిన లేఖసు ఇంగ్లాందులో స్మెకటరీ ఆఫ్ సెటుగా ఉన్న విద్వాంసుడు 

జాన్ మోర {Lord Morley}కు సంపు అమా. గెల్లెటీ అహ్బూరావుకు 

రాశాడు, 'కమేపీ అప్పారావు గురించి (గాంధిక భాషావాద 'కూటమీలోని సందిత 

మానులకు గూడా సదభ్మిపాయమే కలుగుతూ వచ్చిందనడానిక్, వ్మదాసులో వాళ్ల 

కొందరు ఆయసను కలిస మాటాడ రావడమే నిదర్శన కునుకో బ్రాల్ 

ఇన్నాళ్ళకి వాళ్ళు నన్ను గౌరవించడం నేర్చుకున్నా రనుకొంటాను.... 

నాతో కత్తులు దూయడానికి ఎవరూ తొందరసడడం లేదు. నంకయిస్తున్నారు. 

వవహ హారిక వ ఉద్యమం సాధించిన పురోగతికి నేను హూ ర్రిగా సంతృ పె స 

పదుతున్నాను. ! 
9 

ల 

ల్ 

5 . దానిసీ 

లోనే అది అదృశ్యంకాక ON ఈ 

తు (ఆం. స్ ప్ర పడగ తి బుసగొటింది. 

సంత పి! ఇది అల్బ సంత 

అ ళా 

[(పకటించిన మూసందొజు లు వ్యవ॥ 

వే వ్యవధిలో నే ఆంధ సాహిత్య పరి 
రు 



194 చుహోదయం 

తే 
2 లో, hr rae స్స గ్ కాలా జ / న్ ఇ ॥ ,! గ "a ణక 

ఆంధ్ర 2 SEE ET OE మొరటి రావలెసంటూ pre) ay a a "షల్ 

జ రామయ్య పంతులు రాసన వ్యాసం అనేకుల కళ్ళబడి చుదిళ్ళకు ప 
జాబ ట్ అ బల 

వెటింది. ఆ దినాళ్ళలో ఆయన మ(దాసులో (పెసిజెస్సే బులు ఎర్పటుగా పనిచేనూ 
టి | లజ ఆవ్ 

ఉందేవాదు. తన అభ్మిపాయాలు సెచ్చిన నలుగురినీ రూడగటి మాటాడి సరే 
ఛలో 

ననిపందాక ఇంగ్లీషులో ఒళవ్యాసం రాసి అచ్చుగొట్రించి దాని (పతులను పిఠాపురం 
వ 

వేంకటగిరి రాజాలకు పంపాడు, 

ais TIT మూర వీరీ జజమిహి వానతి రెంయగంటల పశ.... తేనాంపేట 

ష్ష్ ల్ 4 ని పిఠాపురం స౩సానం తాలూకు “డన్మోమి మందిరం అలుగు పెద 
1 యి 

ఖీ 

44 Gr లకాయలతో కీగ్కై-రిసింది, పీరెశలింగం, ఒంకటరాయకశొత్రీ, వావివికొలను, 

స స్మరాజా, చెన్నాాసగడ భానుమూర్తి, గోపేటి కనకరాజు, పిఠాప్పరం 
దివాను మొక్కపాటి సున్బారాయుడు, అందరూదోడి మా ట్లాడార, సమ్మగ 

మైన తెలుగు నిఘంటు నిర్మాణంగురించి ఏీరేశరింగం చేసిన (పతిపా 

దసకు పిఠాస్తరంరాజూ ధనసహాయం చేసానని మూటయిచ్చోడు. చిట్టచివరకు 
ట్ 

సూలు తాతులాల టు. DO స. "ఏైలుపడినదానికి వీజావాఒం ఇదే. 

బాషా సంఘనీర్మాణంగురించి ము [న EE తల్ (టిప్లి కేనులో 

es క బరిగింది. స్యయంగా రాజు'వారు అధ్యతత వహిం 

చారు. జేంకటగిరిరాడా ధనసహాయం చేసొసని చీటీరాసి పంపాడు. దొబ్బిలిరాజా, 

సౌముఖ్యం కనబరిచాడు, త సడి. అరుప్రూరు ముసగాల 

పోలవరం భృదాచలం మైలవంం ఫీ షమ. విళమదెవవర్శా, వ్యాడెన 

వేంకటకృష్ణారావు బహద్దరు, పానుగంటి రామారాయణింగాలు _ “(ప్రథమ 

సభ్యులు'గా (పభుత్వ (పాపకమయో బిరుదులతో సంపాదించ 
కొన్న ఘరానా వ్య క్తులొ సదిమందిదాకా ఉన్నారు. వారలో “ఆనర'విత్” 

(1౦0016) విరుదథారులు పెట్టి త్యాగరాయ ఇట్టి, 'మోచర రామచం ద్రరాపు, 

జి. రాఘవరావ._.అందరూ శా సనమండలి సభ్యులన్నమాట “కొన్ బహద్రరు'లు 

ముట్నూరి ఆదినారాయణయ్య, కంచి కృ షన్యామిరాపు యస్. వి తపసు 

నాయుడు, “రావుబహద్దరు"లు కందుకూరి క శేశ్షలింగం, బయ్యా నరసిం 'హేశ్వర 

3 
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శర్మ. ఒక “రావుసొ పాబు" టి, రాఘవయ్య. ఇతరులలో ముఖ్యులు జయంతి 

రామయ్యా, వేదం పంకటరాయశా శ్రీ, కొక్కొండ వేంకటరత్నం కొమ్మ రాజు 

లక్ష్మణరావు, చిలకమ ర్తి లత్మీనర సింహం, జి, వి. రంగారావు, గోజేటి కనక 

రాజు, మొక్క. వాటి సుబ్బారాయడు, రెంటాల , వెంకటసుబ్బారావు, చేపా రామేశం, 

ఆచంట లక్ష్మీపతి, నెమలి పటాభిరామారావు, “పండిత” ది. గోపాలాచార్యులు, 

వరహాగిరి జోగయ్య, అయ్యదేనర కాశేశ్వ5రావు _ గురజాడ అప్పారావు. 18 

ఇన్ని పెర్తను గుదిగుచ్చడంలో ఒకపయోజనంఉంది. జయిందార్లాకవంక 

భాషాపండితు లొకవంక పల్లకీ బోయీలు కాగా, జస్టిసు కౌంగెసు పక్షులకు 

రెంటికిన్నీ త్వరలోనే మూల వరాట్లులుగానున్న తెలుగు పెద్దలు పరిజనంకౌగా, 

సంఘసంస్కరణకు అనుకూలురూ  (పతికూలురూ పొర్మ్యవ రులుగా, 

(పభుత్వ భ కులూ, జాతీయవాదులూ ధనుర్జారులై రక్షణ ఇవ్వబూనగా, 

(గౌంథిక భాషావాదం ఉత్సవ వ్యిగహమై ఊరేగింపు మొదలైంది. 
అపూర్యమూ, అసహజమూనై న ఐకమత్యమిది. సంఘంలో ఇంకా పెత్తనం 

చెస్తున్న జమీందార్లు, భూస్వాములు; ఇప్పుడిప్పుడే అధికార [పాభవానికీ 

నిచ్చెనలు వేసుకొంటున్న మధ్యమవర్గ వృ తిజీవులు, ఉద్యోగులు; డేళభాషా 
పండితులు, రచయితలు _ ఒక్కటయ్యారు. భాషాభిమానం వారి నీ సంఘటనకు 

పురికొల్పింది. అంతకంటే నవీన భాషావాద (వాతికూలళ్యం అందరినీ ఒక్క 

చోటికి తెచ్చి నిలిపిందనాలి. మధ్యమ వర్గంలోనే రెండు కూటాలు : ఒకటి 
వనక చూపు గలది, భాషా విషయాలలో మార్చునొల్ల నిది; రెండోది జీవెతం 

భామా సంస్క రణనూ, విద్యా (పణాళికా సంస్క రణనూ 

అభిమా నించిన కొద్దిమంది. 

పిఠాపురం, 'వేంకటగిరి రాజాలు పదివేల రూపాయల మూలధనం ఇచ్చి 

“పతిషాపకు” లయ్యారు... వెయ్యేసి ఇచ్చినవాప్త “పోషకులు”. నూటికి 
త క్క్కూవగాకుండా యిచ్చిన వాళ్ళు యౌవబీవ సభ్యులు కాగలిగితే, సంవత్సర 

చందాలిచ్చిన సామాన్యులు సాధారణ సభ్యులే కాగలిగారు. అకోబరు 28న 
య 

పచ్చియవ్న కాలేజిలో జరిగిన సమా వశంలో కార్యనిర్వాహక వర్శం ఎన్నికై ంది: 
అధ్యక్షుడు జయంతి రామయ్య; కార్యదర్శితయం పురాణం నాగభూషణం, 
అ జ © an, కీ 59 . 
ఇదం 'ఎంకటరాయళాన్తి, ఆచంట లత్మీపతి; (టబ తు పైలా కృష్ణస్వామిరావు, 

పిటి త్యాగరాయశెటి. ఇలా వ్యవనొపిత మెన ఆంధ భాషా మహాసంఘం తన 
య థు ఢి యా 
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పేరు మరిచిపోయి వంగియ సాహిత్య జరిషత్తునేది గి ఆ సరు తెచ్చి పెటుకొని 
టి 

ఆంధ సాహిల్య పరిషత (Telugu షష స; ధి 
అటక) 

దాదాపు ఈ సమయానికే (సభుత్య విచ్యాశాఖదారు “ళృంగార”ో కావ్యాలపె 

ధ్వబమె తి తి ఆంధ సాహిత్య పెరిషట్ర (ఆం. స్క సే ని నోళ్ళ “రా, చేతులకూ మంచి 

పనివెట్టారు. పు సక నిషేధంగురించి అప్పారాసుకుగూడా అ సవ పాయం 

లేదు. ఈవి షయంలొ గిడుగు రామూ ర్తి తీవ నీత్రివె ఖరి సెపలంనిచాయు, 

కా” Soe అనే వ్యాసంలో అప్పొారాప్య వృక్సథం వెల్లులయుందిః 
{ “re ట్ర్ ఫ్ న. ఇగో ws NU a నే 

ఏప్పు స సకంలో నుంచిగానీ పడిబంతులు తీసి వాటని “పచ్చి” శృవగారంగా ఎంచడం 

న్ అల్పదృష్టి షొ. యూవరపయన్ సొహిత్యంతోనూ ఏల్బంలోసూ అగభ్యాంగా 

అలాంటివి కనిసంచరపోపు. మెఘనాస్నీ మర్మావయవాలసూ పరించచం ఆధ 

జర్ లి జస జ. స a జ sn కావ్యాల ఎపటిన సుగుణయుమికాదు, చొకొచియో (00601010) శ Decameron 
(ne) 

లొంటీఏపి బూతుల బుంగు. (ఫంచికసులరాదు. దాసు (Chaucer, యాల్లో 
wR a ర ల్ . (Marlowe) షక్స్సి ధరర స arc) [598 ప అ 'బనలలో నే 

శ dw అణు of కి శ ప్రల ఉ బి ’ న్ ae jp we ఒల్లో ప్రక స్యంగాం ఉల్బణం ఉంటున్న ట్ బిటి fa అబళాలటి WWD DOW 

బలె త చూపే నై తికాధికొరం మరొరరి క కొదంపే శృంగారాగికి మరో 
టు "వేదం చెంకోటరాయశా స్రీ Awl? MID, రందుటాని పీ చేళలింగ 19 

అనువదించిన (ననానను 0, తరకీయా శృంగారానికి (ఇదే “నిబముయిన పచ్చి 

శృంగారమన్నది” ) స్తానం తల్చిందాయి. ఒకరు థాషా సంస్క ర రలు, మరొరటు 

లాకశ్షణీకా్యాగగణ్యులు శ Do J టో oa we) Sn a లో al WET 
(౮) thst 

కనక సరోళలతుం ములో స్తీ పురుష సంపర్కాంని.! కప 

దాప౦కమటు,చి సిగెగుల చింతకూడా లేకుండాపోయింది. “5 (గంధథరచన 
41 (౧౫ | 

wah 

లోకమునకు హానిచేయును, దీనిని నిలుపవలెనని మా మతము.” 

ఇంగ్లాండు దేశాన రెండవచార్తెసు (Cherles 11) హయాములో కుప్పతెప్ప 
లుగా ఉప్పతిల్లి న కద “శృంగారి రచనలను తలదన్నే విధంగా ఆం|ధ|పబం 
ఛాలిలోనూ ఆధునిక [గంథాలభోకూడానూ మట్టుదప్పిపోయి ఉన్న “శృంగారం” 

సామాన్య పాఠకులనూ విద్యారులనూ ఎలా (ప్రభావీతులను చేస్తుందనే దే (పశ్న. 
దీనికి జవాబు పృ స్తకాలను నిషేధించడం మాతంకాదని అప్పారావు ఎందాడు, 
వావిళ్శవారి (పచురణలు కొన్నిటిపై (పభుత్వ విద్యాశాఖవారి శీతకన్ను పడినప్పుడు 
మదరాసులో జరిగిన ఒక సభకు అధ్యక్షత వహించి, తాము తీసుకోబూనిన నిషేధ 
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చర్యలు ఉపసంహరించుకోవలసిందిగా వారికి నిజ్లపి చేశాడు. ఆం. సొ. ప. ఇందు 
సరించి ఏర్పాటుచేసిన సంఘంలో అప్పారావు సొదాసభ్యుడేగాక , ఆ కమిటీ ఏక 

(గీవాభ్నిపాయాన్ని అతరబద్దం చేసింది కూడా ఆయనే.19 (ఎ'పెతేనేమి, విజయ 

నగర సంస్తానం పెదదావాలో సాక్షం చెప్పడానికి విశాఖపట్నం 'పెళ్ళినవ్చుడు 

వావిళ్ళ వెంకచేళ్వర శాస్రీకో అప్పారావు కేర్పడిన పరిచయం |కమేపీ స్నేహంగా 
కా ర్రి ఇప్పుడిలా బరిణమించిఇది. వావిశ్ళవారి ఆ సకోటిలో తానొకడై ఆ | పచురణ Ph 

౦సచేత మచి పనులే చేయిం =డు. ఉదాహరణకు, గురుజాడ |క్రీరామమూ రిగారి 
ఢా చరి 

పతితా తంతు BEE తపనే అచ్చువేయించడం “నంస్కృృతాలధ భాషా 

విశారదులగు” అప్పారావు (సేరెపణపె జరిగినటు ఆ (గంథానికి ముందు “ముదా 
: ౧౨ అలు 

పకుల విన్నసము'లో ఉంది 

eA 

Ga 

191° నిపిల్ లో (సథమ సొంవత్పరిక మహాసఖ తదనంతర మె 15న 

పచ్చియప్ప కాలేజిలో ఆం. సౌ. వ, ఆంధ సండితసభ జరిపారు “శృంగారం” 

చర్చకు వచ్చింది, దాని గురించి డక తీర్మానం నెగింది : శృంగారం ఉత మరసం,. 
ల (nd జజ 

అలంకార శాసాంనుగుణంగా నే కవులు దాన్న పోషింవారు. అనీ లాలుంసే అవి 
హానీ ళా 

దోషాలే. అతివేలంగా “ఇంచుక నొక్క” వరించిన పట 
వ రె ర 

(పౌధభాషొ ఉసయోగించబటి, (పజాసామాన్యం చదివినా బోధ పరచుకోలేరు, 
ము 

కాబటి చెడిపోయు సమస్య లేనేలేదు. ఈనాడు భావాలలో మార్చు వట్బంది కదా 
(au 

అని, పూర్వ్ణగంథాలను మార్చిబూనడం పరిమార్చ బూనడమె. “కాబటి పూ 
రు 

కక గా లా వ అ 
పండెతెక 'వఎద౭మగు 

జేయుటగాని కూడదని యీ సభవారి దృఢథాభి పాయము?20,” 

అంతే, అక్కడితో ఆం. సా. ప. తోటీ, పండఠసభతోటి అప్పారావు ఏక 

వాక్యత కొసముటింది. మరురోజున వ్యావహారిక భాషా విషయం చర్చకురాగానే అభి 

ప్రాయాలు స్పర్చించక తస్పలేదు. (గంధాలతో సాపహారిక భాషాదప్రయోగొచిత్యం, 

సరడి, అర్జానుస్వార శకటరేఫలు, అన్య దేశ్యపద [పయోగం గురించి పొదున ఏడింటి 
నా Ge) 

మొదలు రాజ తొమ్మిదింటిదాకా ఉపన్యాసాలు వగెరా సాగాయి. గిడుగు 

రామమూ రి రాసిపంపిన వ్యాసం చదివోక సభకు హాజర న యాచె ముగురు 
వాం (a Eg aimee [a 

పండితులు మాటాడారు: 
౧ 

అంత్రట శ్రీ గురజాడ అప్పారావు పంతులుగారు వ్యావహారిక భాషలో 

(గ్రంథములు 6 గూర్చిన దప్పనవలదనియు ను తమజాతివారు సంభాషించు భాష 
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సకల జాతులవారును సద్యాషగా (గహాంచు వాడుక కలదనియు, ఇదివజ 

కంగీకరింసం బడిన లక్షణము ననుసరించి (గ్రాంథిక భాషను [గంథములు 

రచించుట [పాయశః సొధ్యముకానందున వ్యాపవోరిక ఛాషను రచించిన 

(గంథములు గూడ నాదరణీయము లనియు నుతిఏవరి. 21 

దొరికిందే సందు అన్నట్లుగా వేదం చెంకటరాయళొన్తి, పురాణపండ 

మల్లయ్యశా స్రీ, దివాకర్ల తిరుపతి ళాస్త్రీ పగ్గెరాలు (పతివౌదానికి తంపద్దారు : 

ఉచ్చారణ సౌలభ్యలకో సం జనం లక్షణ విరుద్దంగా మాట్లాడే “ గామ్యాన్ని” 

సంస్కరించి (గంథిస్లం చనుకోనొలి: (గంథభాష నోటిమాటల నీచ సాయికి దిగి 

రాగూడదు. నోటిమాటలు సంస్కారంపొంగి |గంథభాష స్తాయి సందుకో వాలి. 

అంపే, వ్యపహాగ సిద్ద మెన్ భాషను కృతరం ౫ పరివ రసి నేసుకొని (గంథాల 

కెక్కించి దానికి తాతాచార్యుల వారి మ్ముద వెయ్యారి. శంకులో పోయాలేగాని, 

మురికి నీరు రూడా తీర్ర బజలమొతుంది : 

పాదిదప్పిస ఈ సందిక ప్రవచనాలను విని సుక. సిద్ది ఎ యారరబి “స్ప 

కాశీనాథ శాశ్రీ దిగ్గున లేచి 'బదికమీదికి వెళ్ళి పంచిళులు నిళ్శపం భజిందే విధంగా 

వా౦వాదాన్ని boson: as థో వై దిర భాషకూ లౌరిరభాషకూ వ్యాకరణ 

సివ్రంగానే భేదం ఉంది. అలాగే తెలుగులో గాంధిక వ్యాపటో కొ లమధ్యు ఫేదాన్ని 

గ్రహ సే సేత 'ప్పేమిటి? “ (గామ్య” మని 'పేలుబెట్టి వొ శ్టవప ో రిరొన్ని ఎలివెట్టరుండా, దొనికీ 

ఒవ్ 'వ్యారంణాన్ని ఏర్పాటుచేసి తదను సారంగా(గంథాలకెక్కి స్తే “సిపోయేదిఏముంటుంది? 

ఈ మాటలు గాలిలో కలసిపోయాయి. వద్యుడి పథ్యం రోగికి సరిపడ లేదు, కొబై 

సభాంతాన చేసిన తీర్మానాలలో ఈ సమరస ధోరణి కలికానికిగూడా కను ఏఎచలేదు, 
ఆ బళకు అప్పారావు సభలోలేకుండా పోయాడని మాత్రమే గమనించిన పండిత 

పత్రిక ఆం, సా. ష్మతిక్క పాందిత్యపు పసరంపే పండితులససన ఎక్కువై సెట్లు గమ 

నించలేదు. నెళయాశ పత్రికలో ఇందు గురించి అచ్చువడిన ఒక వ్యాస భాగాన్ని 
అనువదిస్తూ చేంకటరాయశా స్రీకి అప్పారావిలా రాయవలసివచన్చింది: (1912జూన్ 2 

Where are the Pandits? 1 ౪0016 like to sce them of the 

persons who assembled at Pachayappa’s [1 wonder how many 
deserve that name. 22 

సన్నిధిలో ఎంతో సౌమ్యంగా కనుపించే సేంకటరాయశొస్ర్రీ సభలలో చండ 

భానుడేనని గమనించడానికి అప్పారావు కెంతోకాలం సటటబేదు. నిడదవోలులో జరి 
యు 

గిన ఆం. సా. ప. సభలో ఆయన చేసిన ఉపన్యాసం (గామ్యూబేళ నిరననయు 
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(1912) గా పు సకరూపం ధరించి (గాంథిక భాషావాద శిబిరానికి ఆయనను 

నాయకుణ్లి చేసింది. ఏ రేశలింగంవాహ్లికుడె డె వెనకవరసకుచరిపో తున్నాడు. వెంకటరాయ 

శాస్త్రీ భీస్మడె కొరవుల అర సేనాపతి అవుతున్నాడు. భీష్మాచార్యునితొ 

యుద్దంబ చయడాసికి పొండవులాకురువృద్దుని అను జను ముందుగా అర్జించిన చందాన 

ఎంత గౌరవభావమూ గురీ ఉన్నప్పటికీ, మీతోబి కత్తులు దుయ్యటానికి నాకు 

అనుజ ని నివందె, అంటూ శాన్త్రీకి అస్పారావు రాసుకొన్నాడు. నిడదవోలుతో శాశ్రి 

ఉపన్యాసధా టి మొ రాంతరం చూపితేకదా? 

ఈ నిర్భంధ (గామ్యము మన మత నాక [కిందందూలన టార్సిడో; 

లేదా దాని (కెంద( బొదిచిన చిన్న బొక్క, (క్రమ (క్రమముగా పెద్దదగునది. 

మన పతమను కుమ్మరయావములో వైచిన (గచ్చకాయ. ఇది చల్లని కతి, 
తియ్యవి షము. 23 

భాషా సంస్కరణకూ సంస్కరణవాదుల నాయకులకు గల జీవిత వె ఖరి 

మసొనికీ సంబంధం లేకపోలేదు. ఆ విషయాన్ని 'వేంకటరాయళా స్త్ర (గహించి 

త ల్యంగా మరవ్యరూ గమనించలేదు. భాషా సంస్కరణను కూడా బల 

రచి యుండవలసిన వీరేశలింగం పాణావసొన వేళకు కొద్ది ముందటి వరకూ 
౦ఘ సంస్కరణను కూడా నిరోధించిన వారితో చెలిమి చేస్తూ వచ్చాడు. వెంకట 

రాయళాస్ర్రీ అన్ని విషయాలలోనూ యథార్హ మైన “కన్సర్వేటివ్” ; ఆంధానికి బర్ 

(Edmurd Burke) లాంటి వాదు; అ్మగవర్హాల ఆధిక్యాన్ని రక్షింసబూను 

AK [౬ ఈ 

కొన్నాడు, ఆయన (పోదృలంతో నె ఆం(ధసండిత సభ ఒక్క తాటిమిదికి వచ్చి, 

“ఆ౦ంధభాషవా వ మా ధుర్యమును, పావిత్యమును, సమెక్యమును” ధ్వంసం చెస్తూ 

మత్రవిజ్ఞానాన్నీ _పాచీన నాగరికతనూ నిక్షేపించుకొన్న గంథాల భాషను తెలుగు 

వారికి అందకుండా చేయజూస్తున్న వ్యావహారిక భాషావాదాన్ని నిరాకరించవలసిం 

దిగా అధికొరులను కోరుతూ తిర్మానించింది. సంధిని తగ్గించవచ్చును గాని పద్య 

కావాకతల్' మసరరి దుషమని చెప్పింది. అర్జానుస్వారాన్ని శకటరఫనూ నిలుపు 

కోవాలని వటుబటింది. లక్షణభంగం కాకుండా భాషలో వె చిత్రిని చూపవచ్చును 

గాని లాక్షణిక మతానుసారమెన భాషనే ఉపయోగించాలి ; అయితే శైలి మృదు 

మధురంగా ఉండాలని (గంథక ర్తలను ఆదేశించింది. ఇకముందు పాఠ్య్యగంథాలను 

ఎన్నిక జేయడాని'కె. విద్యారంగంలో అనుభవజ్ఞులనూ, పండితులనూ సభ్యులుగా జెసి 

ఒక కమిటీని నియమించడమే గాక వ్యాకరణ సూ(త్రబద్దమైన భాషను వాడిన 
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(గంథాలనే పాఠ్యాలుగా చెయ్యపలెనని (పభుత్యాన్ని కోరింది. ఈ కో౦05లన్నిం 

టినీ [శశీ గపర్నటు గారికి నిచదించేందుకని ఒవ రాయవార వర్గాన్ని నియమం 
నో 

చింది. ఆగసు 7? న తాత్కాలిక గవర్నరు కోబర్నా (౮౦౦1: burn) రాయవారులు 
ta * 

( లో నో ఉల బో 1 mad న. నన నె me అసి శె చెప్పంది విని, “శృంగార” ల వాచ్చువెలక ఉంటయి మయో, (౧లఫా 

లయాలకున్న్నూ మటుకే సని।,రయిం? "బ్రయిలే (ప్రచురణ వ SES చర్య తీసుకో 
(ya 

నో అలజడి! జలాల 

టోమంటూ హామీ ఇచ్చాడు, “గామ భాష ఏషయంత్ [పమిడి ౦ కటసంగా 
Yu జో నీ అ భి గ్ 

ఉండటోదు దని, పాఠ్య! గంథ నిరా యం సంఘంటి యుగం రు య ౫ MM గలి 

వారన: మురారి 0 చెర్చుకుంటానుని ఉపశాంతి చేశాడ 

. ca AY జత Py» న! . ఖ్! my y gM క్ ఆం, సొ వ, నీపం పూర రగా తగ్గలేదు. BSD wus ER 
anne er గ YY aN 

స త లాస్ జై oe వ. 

ఆ(ల్ఫెడ్ బల్న (410006 నా పతీ పెట్టించా ల. సపీనాంధమనే పేంలో. సాల 

శాం తోక్టి ఎగవావీపచ్చితస్న్న “గ్రామాన్ని ” అస్ని తగల అయింలచొాఫఖీ. సంతకొలు 
ఫా 

/ వాలా స్మ జ్ జ్య న గ్ న శ పట "పెటించి పుహబర్లు అంద జెయ్యుడ మేనా, | సాలు చయం రాంలు సంపద మనా, 
థై 

ఎన్ని విధాల స్ట్. ఉబెట పీలుంటుందో అస్ని విభాలా (బయత్నింటంది.. పెదిసుల 
హ్ - £ ట్ అట్టా న. 3 కం అ eh ౯ 

మంది సంకకాలు పిటిస సుహజరుతో చెప్పింది గమనా ఏం. తెలుగులో (గాంధీకి 
(టం wi 

భాష అసబచేది ఆ సందితులకుగూడా దురివగాహసేమికొౌదు. పద ' పుదాన్నెబిట్టి 

కొన్ని (ప్రాచీన (గంథాలు ఆతి “పొథముగా ఉంటాయిగాని వాటిపసంఖం కొది, 
వి ల 

సలక్షణ భాషతోఉండీ సుటోధక మై ఉస్నల "బాచ్చు. తెలుగనేఏేము, ఏ దాషలోనె 3 

“పౌఢకపులు కొద్దిమంది; చదవ (గహింసంగబవారు. పెక్కురు.” మాత్మభాషకు 
యు 

పెడ మొ గం పెట్టి అంగభాషనే ఒంటబటించుకొన్న ఈ కాలంవాంకి సలక్షణాలధ 
భె 

గంధాలు ఇసప గుగ్గిశే కానచుుగాక, ఏంకోసం థాషను మారాడం సబబురాదుః లి yA 

దేశాన్ని “టి 5 మా రవలసిన ఖర్మ (గాంధిక థాష కేంపట్టింది ? ఇం గ్లీపులా తెలుగు 

మారాలనడం “*అశళా ప్రీయము”. ఇంగ్రండులోక కూడా, గాంధి ఫక్ భాషా సంపర్కంచేత 

సంభాషణ భాష (పౌథ మెంది అంతేకొని సంభాషణభాష స్తాయికి (గంథవాష దిగి 

రాలేదు. సు -భిప్టై లిలో * “దాక్షొపాకమున జ రాసూన్న నేటి గం పక ర్ర రల థర్మచూ 

అని, అక్షరాస్యుల సంథాషణస్టాయి ముందు ముందు [పొఢం కా కావో తుంది. అంే 

గార, ఎల్ల వారికీ అన్ని (ప్రాంతాలకూ తెలిసినది (గాంథికభాష ఒక గేం సంస్కరణ 

వాదుల గంథాలేగనక (వచారంలోకివ సే సే, ఇస్పటి మహామహా వ. పు సకాలన్నీ 
ఉని 

ముందొకనాటికి తెలుగువారికి దురవగాహో లె పోగలపు : 

మీ6ద6(6 గనపఅచిన 'హేతువులంబట్టి యీ యపూర్వ సంస్కారవాదుల 

వాదమును నిషేధించి వ రమాన మర్యాదానుసారముగా సలక్షణభాషచే రచింప 
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బడిన (గంథములను మా(తమే పాఠశాలలయం దుపయోగించునట్లును , తదితర 

(గంథముల నువయోగింపకుండునటును శాసింప చలయుససి దొరతనముదారి 
aa) 

నితదుమూ లత వకగా మరిమరి వెడుచున్నారము, 24 

రాయజారంఫలించి 'పెక్సుబుక్ కమిటీలో వెనునెంటసి జయంతి రామయ్యకూ, 

వావిలికొలను సుబ్బారావుకూ సానం అభించింది. ఎట్టు వరందసః 
టి లం 

వ [ [న 8 
౧౧౫ 

జం ఇ” rN జ్ శ ra న జాని రి రల జార స్క ఈ మి అర్య 

అనుమ కోసం యబ్బ చెరినె Oy! సకాలసు తె పారు co ne 6 బి చల్రి కొస 

OO చలా 

® అప లన్ అస చ తావు జ్య య్ ఇ ద 

గాలులనుకూడా పటి గేలిచేసూ ఆ స సకాల పాలిటికి సెంధవుశె ఆడుతగఇడమ 
ఆం రి — deal ర 

ఈ ఇదరి సనిగా మారింది. వ్యావహారిక ఛాషావాదులు చేతులు గటుకు కూర్చున్నా 
ఉట యు 

రనికొదు. సెనేటు సభ్యుడై స మిదిల్ మాప్, “లా స్మెకటరీ సర్ హెరొం సువర్త్, 
ree ee న 

విద్యాచేత్ర తలయిన లాసన్, యంగ్ (వళ్ళ ఆంగ్రేయులను కలిసి తమ వాంం౦లొ 

సబబును ఐబ్బుచెబ్బ ఒప్పిసూ వచ్చారు, మార్క్ హాంటరును సెనెటుకు గలిదం 

చారు. గవర్నురు విశాఖపట్నం పోయినప్పుడు ఏట్పు సూచన (పకారం. గిడుగు, 

గురజాడ, ప, టి. శ్రీనివాసయ్యంగాలు కలిసి మాట్లాడారు. అయితే వడిజలమంది 

దస్కత్తులు ఫోగుచేసిన కౌరవబలంముందు తామేసాటి; పరిషత్తు య హై గ 

ర్యంగా చెప్పుకొన్నది నిజమే_“రెంయుకోట్ల క ధిక మగు నాంధులసంఖ్యలో అట్ట (౨ వస 

లో అయిన నఏనాం[ధ అప తో “అణుమాత్రం.” ఆరక మా రి చదల 

లోని బలం పాక్చాత్య విద్యావంతుఐ మది కెక్కింది గనక రెందుమూడే కుయేర 

చైనా (పభుత్వమూ పఏిద్యాళా ఖాధికారులూ గట్టగా ఎదురొడ్ర నిలవగలిగారు. అతి 

నెమ్మదిమీదనై నా దెశయులలో చూపరుల ఆదరాభిమానాలు తను ఉద్యమానికి 

చేకూరసాగాయి. కాకినాడ, మచిలీనట్నం వంటి స్టలాలలో అభిమానం నగలు చెస్తు 

న్నది. “అవహేళన దశనుంచి ఉద్యమం సానుభూతిని పొందే దశకు పరిణతి 

చెందుతున్న ౧దుకు సంతోషం, మిరు ఎదుర్కొానవలసిన (పతిఘటన సామాన్య మైనది 

వ్ కాదూ అంటూ ఏట్సు అప్పారావుకు రాసిన లేఖాంశం (పత్యక్షరసత్యము. 25, 

తొలిరోజుల్లో విజయనగరాన కూడ వీరికి పూర్తి మద్దతు ప. 

తెలుగుభాషా మాధుర్యమను చెడగొటదలచినారా ఏమటని కిశా 

చార్యులవంటి విద్యావెత్త త ఈ ఉద్యమాన్ని అపార్తం శోసుకొనాడంయే యనమండ 

నారాయణమూర్తి కరత కు[రవాళ్ళమాట చెప్పేదేముంది ? పరిషత్ మహజరుపై 

సంతకాలు కూడబెట్టి అప్పారావు కోపానికి అగ్గమయ్యారు. కరకతానుంచి అపాఎై 
అవా 

రావుకు రాసిన లేఖలో నారాయణమూ రి చెప్పిన సంగతులను బటి, అప్పారావంపే 

ట్ ల 

వి రామొాసుదడొ 
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భయంవలనో భ కిచేతనో సానికులు కొందరు సంతకాలు చేయ జంకారని, ఇరు 

పక్షొలుగ చీలి అల 'రెట్రంచుకొ న్నారని అెలుస్తుంది. నారాయణమూర్తి 

ధిక్కారవై ఖరి ననలంవించి ఇలా రాళాదు : 

మీర మ్మదాసులో బొడిచే పొడుపుై యెదురు చూచుచున్నాను, 

రామయ్యను రెండు సంగతులలో గెల్చుకొందురు. కొని మెమోరియల్ లోని 

విజి ప్రి స్యాయము కాదని వాదించి రేని యాం|ధ (పపంచమంశతయు మీ తోకకు 

తాటాకులు కట్టక మానదు. ఒక్క శుభ (మీకళుఖ)ి వా వార్త తమకు విస్నఏంచ 

ప్రలసి యున్నది. (లీ శ్రీశ్రీ విజయనగర మటోరాజావాటు pres ti: ఇప్పుటి 

మా బలమొక్కమారు తలచుకొంది. 

కీవారాణి చనిపోయి ఏడాది నిండశేదు. సంన్తానం తననుతోసి వెయ్య 

బోతున్న డా ? తన రొలికింది నేల కదులుతున్నదా ? ఇది తన ఇంటి ప్యసపహోరం 

కాదు, దేశ సమస్య. మృతులు శ్మతుపుల పోయినా, పోషకులు మొండిచెయ్యి 
చూపినా, ఇందులో లొంగుదాటు లేదు సరిగదా, రాజీకూడా ఉండటోదు. బొందాయి 
నుంచి కొనీనాఖ్టుని నాగేళ్యరరాపు సమరస మార్గాన్ని చూపడుమో ఉ తరాలు 

రాస్తున్నాడు. కొని, సామరస్యానికి ఇదేమి సౌంతపనా ? విద్యద్వారా నమాజమంతా 
నాగలికం కొవడమో లేక యభాపూర్వంగా సండితస్యవస్థ కొనసాగి (ప్రజలకు 
నోరూవాయీ లేకుండా సంస్కృతి కొందరి కాణాచిగా పది మూలుగుతూ 
ఉండడమో _ ఇందులో సమరసాొనికి తాపెది? 

విశ్వవిద్యాలయంలో సంస్కృత, మాతృభాషల అధ్యయన విషయమై 

భారత (ప్రభుత్వం ఇవ్యబూనిన “గాంటుిను వినియోగించు కోవలసిన పద్దతులను 

గురించి, సిండికేటు సభ్యుడైన జస్టిస్ బ్ ఆర్. సుందరయ్యరు కోరికపై 

అప్పారాపు తయారుచేసిన ని 'చేదికనిండా ఈ భాషా యుద్ద ఛాయలు కమ్ముకొని 
ఉన్నాయి : శాస్త్రీయ పద్దతులలో భాషలను నేర్చాలీ అం జీవద్భాషలతో మొద 
లెట్లాలి. (పజలను విద్యావంతులుగా చెయ్యాలీ అంతే మాతృభాషను శాస్త్రీయ 
పద్దతుల పై పెంపొందిస్తూ స్వతంత్ర సాహిత్య సృజనను (పోత్సహించాలి. 
ఉపాధా కయ కిక్షణశోబాటు నిఘంటు నిర్మాణానికీ సమీప (ద్రావిడ భాషాధ్యయనానికీ 
ధనాన్ని కేటాయించాలి. ఆధునిక భాషాధ్యయన పద్దతులకు పండిత స్యవస్త సమ్మ 
తించదు. జీవద్భాషకూ, (గాంథికభాషకూ అంతర మెంచకుండా “రొడ్డకొట్టుడు” 
చదువులే చెబుతూ (పతిభను కుంచించి బుద్ధిమాంద్యాన్ని కలిగిస్తూ. సాహిత్య 
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సృజనలో మందకొండితనాన్ని _పోత్సహిస్తున్నారు. ఏరిలో “పాండిత్యానికి కావల 

సిన ఆధునిక విజ్ఞానం మృగ్యం. కావ్యభాషను బోధించడానికి, అధా గపకులకు 
కొవలసిఎది ఒక్క పాండిత్య మెకాదు. విమర్మచేసి విడమర్చేశ క్రీ, పరిళోధనాశ కీ 
ఉండాలీ. వ్యావహారికొనికీ కొవ్యభాషకూ మధ్య ఏరాంజనేయులుకూడా దాటజాలిని 
అభాత మొకటి ఉండ బటి, మాతృభాషాబోధన సంహ్కృృతి శూన్యులె న “మిడిమిడి 

జ్ఞానం గల మహామహుల” చేతుల్లో బడి విద్యార్దులకు సదా శదనగా పరిణమిసున్నది. 

పందతులక. మృఠభాషగురించి. తెలిసినంత జీవద్భాష గురించి తెలియదాయె ! 

ఆ మృతథాషలొనై స కృతకమేదో ఏదికొదో తెలియని “దిక్కుమాలిన అవస్థ” 
ఎదురా తున్నప్పుడు, నానార్థాలు చెబుతూనో (సామాణికాలుగాొని వ్యాకరణాల 

సూత్రాలను వల్లె ఎస్తూనో నెట్లుకుపోయే అధ్యాపకులు భాపనెలా ఉద్దరించగలరూ, 

పుష్కల మేన సావాత్య సృజనకెలా (పొతిదదిక సమకూర్చగలరు ? కె కొబటి విశ 

విద్యాలయంలో తెలుగు పరిశోధనకు ఫెలోషిప్పులూ, స్కాలర్ షిప్పులూ ఏర్పాటు 

కావాలి, అధ్యా పకులకు ఆధునిక పాళ్చాళ్య పద్దతులు ఒంటబట్టి3చాలి : 

మాతృభాషలను బోధించే వారి, రూపొందించే వారి భుజస్కంధాలపై 

నేడు మహత్తరమైన బాధ్యతపవుంది. ఈ సత్యాన్ని వారు (గహిసారని నేనా? 

సున్నాను. 

అప్పారావు తయారుచేపిన యీ నివేదికలోని నూచనలెలా అమలు జరిగిందీ 

వావిళ్ళవారి ప్మతిక /చ రజ ఒక వ్యాస (క్రమంలో వివరించింది. మృత, జీవద్భాష 

అను టిసి బోధించగల సమద్దుడెన పందెతుణీ ఎ ఏ జర్మనీ దేశంనుంచో తెచ్చి + 

భాబూబారక ఫజపితో నియమించమన్ అప్పారావు అడిగాడు. సంస్కృతం, దానికి 

సంబంధించిన ఇతర భాషల తత్వ పరిశోధనకు ఇంగ్రాందునుంచి డా. కాలిన్సును 

తెచ్చి నియమించారు. (దావిడ భాషల తత్వాన్ని పరిశోధించడానికి రీడర్తను నియ 

మించారు. కౌలిన్సు “చేతికింద” నలిగిన తర్వాత వీరిలో ఒకరిని యూరప్పకు 

“దావిడ భాషాతత్వజ్ఞ పదవి నధిషిమ్స( ఉయుదురు.” 

ఆం|ధేతరుడెనరో ఆంధ్రభాషా తత్వాన్ని సరీ షిలచవ అలసిన “దుర్తతి యేల *” అని 

అప్పారావు (పశ్నించాడు, కసీసం “తెలు(గు చదువరిని నిర్రయించెడు స వ 

వముగ ఆంధ సొహిత్య పరిషత్తున కొస్పగింపుమని “కోరిరి.” ఆ కోరిక 

నెర వేరిందికాదు. 26 

బ౦ంపించి శిక్షణ నిప్పించి 

అభ్యాపకులనుంచి ఉన్నత (ప్రమాణాల నాశించిన అప్పారాచ విద్యార్థులను 
మరింత పకడ్చందుగా తీర్చిదిద బూనాడు. పరీకాధికారిగానూ, (_పశ్నప్మతకాలుడు 

టు 
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లి లో ఆక్ 4 Sd ws | ws 

గానూ ఆయన చేసిన పనులే యించుర సారాలు. MRE Ne NT నుథ్య 

# జ ణి ఖో లీ టట లో స్య సున అంది కళ్ళ క | న. 

వ (పశ్నప్యతొలను గమనిలబచూ ప య. ష్య. ల 

నో లో లర్ ౪ న జ్యా ఆప్ట్ శి ఖు 

నో; "జె ంచిందందుళ ఏ సమురి jo గరి HOD GE " (జై rey It Wo క గ 

న్ స్ట po a 

డని తెలునుంది. లగు Coren ఆయన. వ (సన్నాలు పదాంరుల 
అని | OR 

జ్ అలల Mm క జ అర నని ఒ* ఇ త్య కమనిపించాయో తెలియదుగాని పంతితులకు, (రాడా: మో య య అసు. అమయుల 
i barn 

wh లో భీ ఇగో, ww” 1% ఇ 4 ఈ My చినసతారామస్యామిశా స్రీ రాసిన నవలల టం ‘(dl 15) ఉ పోద్దా 

తాన్నిబటి తెలుసున్న ది. ఈ (ప్రశ్నలు “ఏమర్శస PE Te Woy విమర్శన 
జీ అలీ? శ స 

మునకు దారిచూపుచున్నవి” అని ఆయస రాశాడు, 

aay nd * Wor rd ఉగ జ అ ఇళ స్టో ఇ | Ware ర్లింిషాయుద తథలొ రాయదాల ఘటం అలా ముగిశార,  ఇదుగళగొలు తులు 
ఆ జీ rake rink) 

సోరుకోంటూ రాగల యుదానితి సన్నాహాలు చేసుకోసొగాయి. ఈ లోపల 
టీ 

పె రసి నిందారోపణలూ, నిమరొ భుటూ ఆయుధాలకు మాయగా ఏరిన దాయి, 
', అణాల 

ప్రభుత్యాధికారులకు పంతితులపె లేనిపోని నేరాలు ఆరోఎంప చె ఎ ౮గాంథిర్ 
శ టా 

భాషా వాదులను (ప్రభు ₹షంవౌరు రోటి (దోహులుగా Soho JA 

టోతారని భీతాహం కరిగించి తమ వాదం నెగించుక్తో జూస్పున్నారిని బయంతి 
' 

రామయ్య, ఇమవరపు రామదాసులపంటి ee అము షపత్యరు 
టు ఓ ఖు 

లపై నింద మోపారు. సెట్టి అమ్మీసరసింహం, బ్మురా నేషగిరరొపుల వంటి 
నఏనాంధ భాషోత్పాహులు పని గట్టుకొని చిన్నాపట్నం దాకొ సంటొాజుంచి 

(పెసిడెన్సీ కాలేజీలో సభ చేసి తమ వాదాన్ని జరెరిచత తలో అట్బబ్బు.చ ఒవీరు 

చెప్పింది మరొకరు చెప్పకొ ఇప్పుడు చెప్పంటి మరునాడు బహ్బుకొ, గొపి పదారు. 
కన్యావల్మం, అవవాద తొతింనిజు (గంథక ర రలఠోనూ ఏ. టి. శ్రీని 

వాసయ్యంగా రి తోనూ తనశైలాంటి ఏక వాళ్యుత అేదని ఎట్ట అమ్మీనరి సింహం 

“పబిలీజిన (పకటించి (గాంధిక భాషా వాదులకు ఉఃరట కలిగించాడు. సస్క్య్బుత 
శబదాహుళ్యానికి తాను (పతికూలుడట, సులభ శైలిలో రాసిన సాహిత్యం స్త్రీలక 
కర్తకు లకూ ఉపయోగ ప పడడ మొక్కటే తస లక్ష్య మట. పురాణం నాగభూషణం, 
సోమ?చి భీమశంకరం వంటి (గ్రాంథిక క గన. పత తామున్నూ సులభిపైలి 

వరక శే లక్ష్మీనరసింహంతోటి ఏకీభవిసామంటూ ల ప్మథిరరు ఖా, 

రాశారు. ఎటొచ్చీ గిడుగు రామమూ ర్రి "ఉపన్యానమే వాళ్ళకు మింగుడు పడలేదు. 
కాళీ బెంచీలకు ఉపన్యసించ వలసి వస్తుందని ఆయనను బెదిరించారుకూడా. ఉపన్యా 

సాన్ని మధ్యలోనే ఆపు శల 27 
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గిడిగు రామమూ రి అలా ఆగేవాడు కాదని త్వరలోనే (గాంధీక భాషా 
జు 

వాదుల తెలిసి వచ్చింది. AmMemMoraadum on Modern Telugu అనే 
[| స 1918 లొ ఆయన యూనివర్శిటి వారికి సమర్పించాడు. మదానులో 
ఆం|ధపండిత సభ జరిగిన వెనువెంటనే గొప్పదెన ఈ రచనకు ఆయన పూనుకొని 

అల (పగానమెన థాగాష్నా ఆ సంనత్సర మందే పూ వినళొడు 
కాలా Dn) 

My object in writing it was (1) to vindicate the dignity of 
Modern Telugu, the guenine mother - 100866 of the educated 
classes aud its right to be used as the best medium of instruction 
and literary expression; and (2) to refute the argumcnts 
advanced by the Pandits and the Academy against the ‘“‘“Modern 
Telugu Movement.’”’ 

దేశధాషాద్వారాన సామాన్య పజలలో పాశ్చాత్య ఆధునిక శాస్త్రీయ 

శానొస్ని వదజల వలెనంటూ 1651లో భారత | వభుళం, విద్యావిషయాలలో 
aa) న. యీ 

ఇ wi Soi (= ఇ. ha a Pal జా fe mrt Pe) 

తన నిరిషమెన ఉభఖరిసి {పకటించింది బగాయతు, ఈ యాబె ఎళ్ళ కొలంటో దేళ 
లట ము యా ను నః 

వ న్యా జే అ స్ట స్ట షే a _ 

భాబాటిధస ఇంక హ సగతమె, పనికిరాని పొాతపదతులను జదులు బెడుత్రూ 

సవ్యమెస (తిదానిని ఆఅడుకొంబూవచ్చింవనసి కామమూ రి ఇందుర్" ఎ తిచూపాొడు లాలా ny ఊటి జ్ 

క భాబాటో భన మె 

రెశంగం సులభ (గ్రాంథిక వభఛనంకూడా పండితుల కృతక భాషా వ్యాకరణ 

నిర్బాంథభాలకే లొంగి పూరి పయోజనాల నివ్వజాలక పోయింది. డొ. (గీర్సన్ 
అర 

+ 

రి 

ఇ 

ప్రవషయిక [(పతిషంభన కొంతటిగ్ గల మూలకారణం, | గాంధి 
ఈత 

{Grierson; బెంగాలీ. హిందీబాషలలో తత్సమ పదజాలం విసారంగ* విరా 
ఉనావే 

ఘాటంగా పంంంటి బశ పజలనుంది సాహిత్యం దూరమె పోవడం గురింది 
> (ana 

రాసింది తెలుగు ఛాషకు గూడా అన్వయించక పోదు. నేటికాలంలో కొమ్ములు 

డిరిగిన పంంతుడె నా నిరోషంగా సుమగా రాయజాలని (పాచీన కావ్యభాషను విద్యా 
(అ (ae) 

రుల నిరం ం౦గా రుదడమే ఈ “వండి” కంతటికీ కొారణమెంది. భాషా శెలిని 
య ది wm మా ర 

మాత మెగార విషయాన్ని (00219265) కూడా మార్చుకోవలసిన ఆధునిక యుగా 
అన అదం ఇ ఇవ ప AX we ర్యా జభ అ రు వసరాన్ని విస్మరిస్తూ. సంస్కృత సదభూయిషమైన శె లినీ సంస్కృతసాహిల్య 

కీణయుగంలో తలెత్తి తెలుగులో చొరదారి పిలక లెన్నో వేసి తెగబలిసిఉన్న తు |ద్ర 
ఇల! 

“శ్చంగారో ఇతినృతాలనున్నూ విపరీత్రంగా అభిమానినూన్న పండితులు గతెక 
హాం mr) యా 

మతుతె జీవిసున్నారు. సమాజంలోని అన్నిఅంతసులలోని జనానికి సమంగా 
(ames aa, | ట్ల అజా క 

పిద్యాభాగ్యం అందుబాటులోకి వచ్చి, ఏకవిధమె అఖండమెన సంస్కృతి 
ర (sam 

సర్యతొముఖంగా వ్యా పి చెందడానికి సర్వజన గాహ్య మెన అవకాశ పూరమెన 
అం యుడు రప మా 
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వ్యావహారికంలో నే విద్యాబోధ బరగాలి. (పాచీన సొవాత్యాన్ని అధ్యయనం చెయ్య 

పలసిన అవసరం ఆందరికీ ఉండదు. అది ఎచ్చిక (Optivnah విషయం * నచ్చు, 

ఎం In the present economic condition of the country the 

masses are seriously handicapped. The farther progress and 
the welfare of the community depends on the removal of the 
barriers between the classes and masses, which a serious defect 
in the system of ౧0110 education has set up and nas been 
strengthening... The aim of the true social reformer in all 
civilized countries is toweld all classes of the community together 
for common citizenship by a culture which should be common 
as the light and the air... 

be a (పభత్వ సత్సంకిల్ఫానికీ నిఖ్నాన్ని ఆవాదిస్తుస్నది త ప్యవస్త 
1 ఓ 

4 . | శ ల శో నే ౯ అనో గ a న. h ,లో | జ స్ట i 

కొబటి దానిమీదిర్ మళ్ళి ఎమర్శించర ఉప్పులదు, అంది ఉష్షషంల టిని ఓ సలంతుల 
‘Pe 

లో అరే అఆ ఇ ఆలి వళళ గ క అ a fr a th We ef సహజ మన సత్య విమర్మతో కొన్నిభాం థ్రీ (గంథంలో రంకు పేలి ఊన్నాయి. సవీ భ్ 

st: hs we & కా శ అల్లో న అలో అప జగ... ఈ సో ॥ నాం (ధో భాషావాదులకు ఎందికదూదణు సర శీ సామఘాన § Ow పోయిం నంటూ 

| న ఇ అలీ అసి ఎస్ 
(గాంథిర భాషా వాదులు గోలపెడుతున్న రోజులా స సేత లి ఆనం నంద టదంయ ళా స్త్రి నీ 

ల్ో sisal? 

వావినికొలను సుద్బారాపునూ బపుర్మి చడానికి నాహాళం కొవా. సండితుల 

పాం శ్యాన్ని గానీ, చి తశుదినిగానీ శంకించిలుండా, వాం పొదా 
య pret) 

బడు. రూటు ని 
nal ల్ 

ఇసొసూటూ _ 
ఆటీ 

bh} 
My క )ష్యరిర 

Hc is a pyramid, a muscun, an encyclopaedia of ancient 
learning! We ought to be proud of him. అనా” ని, “పంటీ శటంతా 

' 

unreisonihleness, 

impracticable purism, exclusive spiritand such other ‘characteristics 
of the average Pandit కు పర్యాయపదంగా వొడురచింసని స షంనళాదు. ఈ 

స 

నీగంథంలో Pedantry, bligotry, dogmatism, 

1 వ లలా A? 1 , న జ్ 3 దృర్శథం షంచి, “పండితుడి నాగంఠరతా విరోధి; దేశానర్హ్క పు ఎందుకంపే.. 
[ యా 

తిడఖిపూ నించే సొహిత్యం మరో యుగానికి మరో జీవని విధానానికీ చంచినతిని 
dis Crem hte bd al gy 

జీవితంలో వచ్చిన బూర్చులను సొహిఠ్యం (పఠిబించించపరెననే మాట ఆతనికి 
అల్లోల i, ert otpgy 1 Mem స వ ( 4 అ 3 pn is 1 యో సమ్ముళం కాదు. కాబట్టి సొమాజి “భ్యున్నలినీ విద్యావ్యా పినీ అథిది నరాధిసొడు, 
ఆధునిక బోధనా పదతులను నిరాదరిసాడు, 

థి అక 

The subject-matter of the books he generally 1640! 
of date and the knowledge embodied in them i 
what is now believed to be true and good by 
The Pandit daily administers to the pupil 

ies 1s out 
5 in conflict with 
the civilised world. 
5 small doses of the 
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superstition and of the exploded knowiedge of the ancient world, 
lest they should grow too fat on the modern ware of western 
knowledge, which the government are so solicitous of diffusing 
among the masses. 

అధునిక విషయపరిజ్ఞానానీకి సంబధించిన వసువులూ, భావాలూ మన 

లకు పాఠ్యాలదాాారా తెలియజేయవలసిన అవసరాన్ని స్రీ శా ప్రియ బోధనాప పస్టతుల 
(సయోజకత్వాన్నిగానీ, వేంకటరాయ శాస్త్రి తన (గాయ్యాచేళభనిరవనములోనూ 

వావిభలికొలనుసుద్చారావు తన THE MODERN TELUGU PROSE లోనూ 

ససేమిరాగు ర్రింప నిరాకరించి రామమూ రి వాదానికి బలాన్నీ చేకూర్చారు. “శృం గార 

రసం గురించి సండితనభ చేసిన తీర్మానాలను ఒకొ్కాాక్కాదానిని తీసుకొ సరశిలించి 

తోసిపేళాదు కూడా వీరేశలింగం, లక్ష్మణరావుకూడా పండితసభ తీర్యానాలతో ఏకీభ 

వించలేదని గమనించాడు. Apendix “ఉి లో తెలుగుభాషా నసూక్మాలను ఆధునిక 
దృష్టితో పర్రీక్షించి వ్యావహారిక భాషావాదాన్ని నిరూపణచేశాడు. 

ఇ 

భాషా యుద్ద (క మంలొ రామనూ రీడ్ తొలి తుపాకిగుండు కాడుగాని తొలి 

ఫిరంగి గుండు దీనీకి జావాబు వెవ వెంటనే వచ్చింది: జ ఉంతి వ. రాసిన 

A VEFENCE OF 1 సం TELUGU (1918). (బెన్ నాయంఎతోటి 

కొావంఖాషను సమర్తించుకోవడ మే ఈ (గంథం లోని ఆశా ఎర్యకర మెని వను తుమనాలి; 

బన పరిష్క రంచిన (1860, THE WARS OF THE RAJAES ను 

య చెయ్యడాసి3 (గాంధిక భాషా వాదుణు షెటనె అభ్యంతరాలే (బౌన్ 

దృర్వథం పట్టి వ వాళ్ళకో కుర న గ గౌరవాన్ని మూల య ఎజయనగంం లోని తెలుగు 

భావా స ఘం పఠాన ఈపు సకాన్ని “ఎటిట "చేస్ HISTORY OF HA- DEH- 

ANANTAPURAM:, స్క అపా రావు ఆంధ 
భాషా rs అభ్యసింపగో రే ఆ గేయుల నుద్చశించి కా bre 

ల్ 

ర రస 

టో 

(చభులింలలిల వంటి లఘరచనల నై త వాళ్ళు “సునాయాసంగా చదవవ చ్చు 

సని [ణ నన్ ్ట స. మా& లకూ ప్రాబ్స (పబ ధాలనూ వ వసుచర. తలనూ 

సమరం కాపు య్య క. ఇగ మూత మె కాదు విరోధ. ఊం తతి 

ప్రియమైన (గా ౬ధథికభాష గురించిరాసూ దానికీ వ్యావహారికానికీ సొక్షన్ . 52502) కూ 
డు: గ్నేమకూ ౮ంల వ. ఉన్నదని వటాదచోపశన లిలో రాయాలని పందతుదు 

తాప మ 8 దుతాడని సజ మెస పొ.టసగ్యం గలి వాన నం అపగణిసారు కొబట్టి 

పందతమానుల దృషిలో వాళ్ళు (wag (Vulgar) వదులుగా చలామణీ అవు 

తున్నా” న్ (టౌన్ స్పషంగా చెప్పి ఉన్నాడు కూడా 26 

చః పుస్త సకంలో రాముకి చసన మరే భసకాక కరం గిడుగు రాగుమూ ర్తిసే 

గురజాడ అపొ రావునూ వేరుజెయ్య టబోవడమే, సవీనాంధాన్ని నిర్భంధం గానూ 

(గాంధికొన్ని ఐచ్చికంగానూ పాఠ్యాలు చేయవలసిందని రామమూ రి సతపోరుతూ 
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ఉంచు, (థి వ్యావహోరికాలు రెండూ కలిసి కాప్పంం "పట్టాలని అప్పారావు 

అందా ఉన్నాడట, బార్య గంథ నిరాయక సంఘ సభ్యిముగా ఒంమాట, పరీక్ష్లాధి 

తారగా మురోమాటా పలుఊుతున్నాడట, బాత (గంథాలలో గూడాను వ్యాకరణ 

సూ హాలు రోజత రాసిన వొటితోవాటుగా ఉఊరల్లంఘింట రచన నొటిని గూడా ఎన్నిక 

చెయ్య . సులాగే స్కూలు ఫసులు ఇంటరు సరీష్షలతో ఏద్యార్లులు 
కచ్చువచ్చిన లై ( రో రాయవచ్చునంటున్నాముట, Me yd అ వ్వా బువ్వా 

సరా OR యును చెన్పడాని ని" రావముమూ రిని న్ా న చక్కర తీంంగానే ఆయసనూ 

శోసీ్టచా నడు రామయ్య. పి టెద్ర పుం పూరో సతి తరా లే 0 బందాస నేటి గిలక 

భాష స సుర్తించడానిఓ నస్నుయనుంచి చ్స్నయ "పరమా తఎమి చివరకు శే క్పలదిది; 

The propaganda of the “Modern” school goes very much 
beyond the necessities of the caso. Tt is ill-concoived, revolu- 

tionary and Contrary to the law of the ordinary development 

of languages... Ttis professed but bya handful of persons who 

have no more right 10 speak for the Telugu People than the 

three Tailors of the Tooley street had to speak in the name of 
people of ingland. Infact, these “reformers” have come not 
to Tuliil to destroy and they have thereby put themselves out 

of court. 2 

సుజన టు గాబట్టి నేరసుబను “చారంచి శికించడం సరిరూ స పోతుంది 
ఓ 

Ts క్ర అకాడాఎయి నేరారోవణ కూడా తానే వ లమ 
(ee rs 

మనిఎస్సుంది. భాషా సంస్క డిలు న సారాయుఫ్లై ఇ పిమోరీదాటి 

లుగా కనిపించదా రాయను, వంటనే ఇ వాళ్ళనువెలిఇసె శిక్షింవబూనాదు, నాషాపరిణా పు 

ధర్మాలను వోళ్ళు ఊల్పం సించారని ఆరోనణ: అందుపత సెం పదాయమనగా 

ఏమి పెనదీ వివడిం చీ పసిళో బాటు (పస్తుళ (సంఖ రాష సం ఎందొయాని కెలా బొపార 
రల 

మెనదో పరిళోధించి నిటాపించే పనిగూడా సంస్కర్త రల అ టఏంరపు. Mean 
స్యా లు 

నం/ప్రనాయయు అని గిడుగు ఒక పుస్తకం తయారుచేసింది ఇందు శే. 
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4 

మదిదావ సంవత్సరంపోయి (సమాదీచ వచ్చింరిగాని ఆం,స. 'పెదలు గ. 

గొంగళి పెసినచోటనే ఉండి పోయింది. ఎ్మపిల్ 19,20 సిర రాజమం డ్లో 

రెండవ సాంవత్సరిక సభ జరిగినప్పుడు “గామ్య” వాదాన్ని 'పతిపాదించేందుకు 

మనుమలు కరవయ్యారని జాలి ఒలకొబోస్తూనే పరిషత్సతిక ఇలా వాపోయింది : 

ఇంటర పరీక్షకు తెలుగు వ్యాసరచనలో విద్యార్దులవలంబించ వలసిన శైలి గురించి 

నిర్హయించేందుకు ఏర్పా శఉన్న కమిటీలో “నలువపురు (గామ్యవాదులు నలువు 

ర్మగామ్యువాదులు” సభ్యుణుగా ఉండడం అన్యాయం. ఏవమం'పే, “గామ్యవాదుల 

సంఖ్యయే (వెళ్ళ నెన్న (దగియున్నది. అట్లుండ నల్బ సంఖ్యగలవారి పక్షమున 
నలుపురిని, దక్కిన యాంధదేశ మంతకు(గాను నలువురిని నియమించుట” 

అన్యాయంగాక ఏమౌతుంది ? దీన్ని మార్చాలి. ఈ అ౭శంగురించి మొదలైన చర్చ 

“గ్రామ్య” భాష గుజాగుణ చర్చ-అంపే రచ్చ-గా పరిణమించింది. గిడుగు రామ 
మూ క్ర “వీరాపశముతో చేసిన (ప్రసంగంలోని అంశాలను జయంతి రామయ్య 
క. కయు కముగను స పమాణము"ను" ఖండించాడు. 30, 

మూకబలప దచాయింపు పద్దతులకు వద్యాశాఖ ఒక పట్రాన ల్రొంగిరాలేదు. 

దానికి తోడుగా రాజకీయపు ఎతుగడలకు గూడా పూనుకొన్నాప. శాసనమండలి 
సభ్యులైన బి. యన్. శర్మ, మోచర్ల రామచంద్రరాపు, ఆమంచర్హ్ల సుబ్బుకృష్ణ 
రాషధృ్రలము పుం౦గొల్చి, పాఠ్య (గంథాలుగా ఎన్నికైన సనుగుల ఏరాస్వామయ్య 

కాశీంగా/త భరిత వంటి వాటిపై బండిని తోలించారు వాడుకభాషలో (గంథ 

రచనకు “నెల్లూరు రెడ్తూ, తెలుగు దేశపు జమీందార్లూ” వ్యతి రెకులని చెప్పించారు. 

ఏ. ఐగా ఉన్న బర్న్ ఇంటరు పరీక్ష శతక. వ్యాసరచనకు నిర్ణయం కాబోయే 

న లినే స్కూలు ఫె "ఫనలు య గూడా అన్వయింపబో తాము లెమ్మని 

హోమీ ఇచ్చాక, ఆం. సొ, ప, ప. పెద్దల ఆశలన్నీ ఇంటరు తెలుగు వ్యాసరచన ఉస 

సంఘ నిర్హయంవై పు మళ్ళాయి. అందులో తమకు సం వ్యాధిక్యతను చేకూర్చు 

కొనే నేందుకని (ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెచ్చగొట్టి ద త్త మండల సమాజం (0౮6666 

Districts union) కోరిందంటూ , తాతల (పతినిధులను ఈ సంఘంలో 

చర్పురచారు: కొ తగా వచ్చిన సభ్యులు కోలాచలం (శ్రీనివాసరావు, టి, శంకరలింగ 

పిశ్ళె, i కుప్పు స్వామయ్య, బారిస్టరు "కె. సుబ్బా రెడ్డి 

మ 
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1918 మ-ర్చిలో శ కమిటీని ఇ సర్న్ని గ్మించి నెక్పు 3 చేదం గౌంకోటరాయ 

శొస్తీ, కొమ్మరాజు అక్ష్మణరాపు, బయంగి రామయ్య, జ. ఏ, రంగారావు (నమా 

శ కర్రు ఒక కూటమి, గిడుగు, నుంజొడలు, బరా నేవగిరిరాం.. సి. టి, శ్రీని 
వాసయ్యంగా రింకొశి కాటమి, యం, రొంగాచారియాగర్, ఆర్. వ్యు, రాస్ 

(R. W. Ross) తటస్టులుగాన సభ్యులయ్యారు. రాయలసీసు సెతినిథుల చేర్చు 
(గ్రాంథిక భాషా వాదుల సంఖ్యను రెట్టంప్ప చెసింది. 113 ఎ అండ రులో సంకట 

(| 
రాయళాన్త్ర, లత్మణరాషు, అవ్చారా సులతో ఒక ఉపెసంఖభూన్ని నియముసూ రెండు 

సూసొల గదుషుతోపల నామవాచర, సర్యానామ, [యారూసాల వరీరరటుచేసి జొవి 

తాలు తయారుచేయపల సింవని తమిటీ ఆదేగించింది. ర జగతో త; స్మి దేశ్య 

పదాలను అరుపు తెచ్చుకొని విషయంలోను”, సంథిసూ(తాల ఎషయంలొ సూ (గాంధిక 

భాషూవాములు తమపట్టు నెగించుకొన్నారు. ఎదుడీనారు సూచించిన సపది జ అన్నీ 

పీగిపోయాయి. తటస్టుల నందగొని తెరిపిగా న్యవహరించకి పోయితలే, అప్పుడే 

వ్యావహారిక భాషావాదులు శృంగభంగం పొందవలసి మచ్చిఉం చేది. అపహ్బారావ్తు 

సర్బ్చు ఈ దురంతాన్ని వాయిదా నేయగలిగిందేగాని నివారించతీర పోయింది. 

పదాల వరీకరణకు సంబంధించి ఇరుపతోలు థకొన్నాయి. ప్యపహాంచ్యుతి 

బటొందిసెవి (Archaic) వ్యపవోర |పచురంగా ఉన్నఏ (Current) జని చెండు 

జొవితాలుగా తయారుచేసి ఆధునిక వ్యాసరచనలో వ్యవహార సిదరూపాలనే వాశసలసి 
ఉంటుందని విద్యారుల నాదేగించసలెనిని అప్పారాఖు ఒక “తీర్మానం (సెటిపొదిం 
చాడు. ఈ ఉభయఏనరూపాలను Standard literary Tolugu నుంచి 
మాత్రమే స్వీకరించవలెనని రామయ్య సవరణ, తటసుదుగా రం ఛావారియార్ 
సవరణ సమన్వయ దృష్టితో చేసినట్లిది ; Current forms being determined 

from usage in literature as well as in the polite spsech prevailing 
among the educated Telugu people. * ఈ సవరణను అప్పారాపు ఆమో 
దించడంతో తీర్మానం నెగ్గింది. ఇక ఉపసంఘం కదిలి పనికి పూనుకోవచ్చు. 

* నవీనాం్యధ థాషావావం 'స్త భాషావాదమని (గాంధిక భాషావాదులు హేళన 
రంగాచారియార్ (పవేశ పెట్టిన సవరణలో “వచ్చును అనే (గాంథిక రూపానికి నవీనర 
“వస్తాడు” ఆని ఉంది, (కియాళద్దాల కన్నిటికీ ఈ మార్చు వ్యవహారంలో వచ్చి ఉన్నదే. 
దాన్ని (గంథస్థ్రం చేయడంలోనే పేచీ, విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఒక నభో నెట్టి అభ్మీనర 
సింహం మాట్లాడుతూ నవీనాం(ధ భాషావాదులు కోరుతున్న దం తా కలిని కొద్ది రూపాల మార్చు లే 
నన్నాడు. “ఎన్నియో లేవు. విభక్తి వచనరూపములు కొన్ని, ఒకటి రెండు సర నామముల 
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ఈకాలంలోనే అప్పారావు నభో కావ్యరచనకు ఉపక్రమించి పూ 

చేశాడు. (గాంధికథభాషావాదుల దడెప్పిపొడుపులకు తా నిచ్చుకోగలి? న జవావి 

(గాంధిక ౩ లిలో సొగిన ఈ రచనకు బిజయదిలానం మేలుబంతి అయినా 

ఇందులో అప్పారాపు చమక్కులు లేకపోలేదు. 

1918 అకోబరు నొటికి ఉపస లతకు సా దక తయారై ంది. మెజారిటి నమ 

లిద్దరూ చెరొక స పెట్టనా, వారి గమ్య మొక? స్తే గనుక అప్పొరాప్తుకు పత 

తో పోయింది. రాజీ పద్దతి సూచించిన రంగాచారియార్ కూడా ఈ ఉజాఏకాం 

గురించి పూరి సంత ప్రై ద్ (ప్రకటించ లేదంపేనే, మెజారిటీ సభ్యులెలా ఈమ ఒంతం 

పసు నానా లో తెలుస్తుంది.* Current అనే మాటకు లోకంలో ఉన 
వాం. 

న. 

(గాంథిక భాషావాదుల అనుమానమూ భయమూ. “ఆ మూ(డు మాటలు వామనుడు చాండిన 

మూడడుగులు సరం జగము సా కమించినట్లు సనర్వ్యాం|ధ కా జగత్తును నంకర పజచినవి* 

గిడుగు రామమూర్తి సూచించిన మార్చు లలొ విభక్తి, వచనరూపాలు, “అవి అనే 

SE ws రూపాలు, శ తర్గక రూవాలు, చేడాదంరక రూపాలు, పమ 
అయ ణి అయ వ” 

కొను క రూపాంతరాలు, థావార్థక అప్యర్హక పం రూపాలు, అనయా 

చే షకియారూపాలు, (పళ్నార్షక పకా అ సము య షు రూవాలు _ ఇలా _—— 

ల ఒప్పేన EE రు, (గాంధి క భాష తారు మార్త త తప్పదు విమర్శా చర మర్మా 

గ దద్శము ; (పథము Ph TO 

* సబొకమిటీలోని మెజారిటీ నభ్యులు చేసిన అవకతవకలనూ, నంఘ మా వేశ క్ర ర్త 

అయిన వెంకట రంగారావు చేసిన పొర రచాట్దనూ వెల్లడి చేస్తూ సూ, “కన్నీ ఇనర్ రబోరు' పై అవ్వారాప్ప 

Ley ws రాశాడు. 1914 ఆగస్టు 2) ఇది “మినిట్ ఆఫ్ డిస్పెంటు' రు న ఉంద 

దగింది. ఇందులో మొత్తం 21 పేర్యాగాఫు లున్నాయి. (Report of the. ITC, 

PP 109 _ 12); 

(1) తమిళ భాషకై ఏర్పా మైన కమిటీ తీర్మానాలను అనుసరించామని వెంకట రంగారావ్యృ 

చెప్పుకొంటున్నాడుగాని వాటిని “కాపీ కొట్టనుని సెనేట్ ఆదేశించలేదు. తమిళ భాషా వ్యాక 

రణం ఎన్నో మార్చు చేర్పులకు లి రోనౌతూరాగా , నన్నయ్య కాలబ్బు వ్యాకరణాన్ని పాటిస్తూ బహు 

సకృత్తుగా మ్మాతమే తదనంతర ఆం్యధకవులు వ్యావహారిక రూపాలను (గంథస్థం చేశారు, 

ఆది కవుల (వపయోగాలను తప్ప తక్కినవాటిని తెలుగు వ యాకరణులు తిరస్కరించారు కావ్య 

భాషా వ్యాకరకొనికి అనుగుణంగా ఉన్నవే వ్యాకరణ సాధువులని ఈ కమిటీ వాదించింది. 

ఆలా అయితే ఈ కమిటీల నెందుకోసం ఏర్పాటు చేనీనట్లు ? TO fix a standard of- 
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అర్హాన్ని తుంగలో దొక్కి=, సాహిత్యంలో ((లోరవాడుర లో గారి వాడునై నదే 
అ 

క పరీతారాన్ని చెప్పు] ఫా ని[అదనుగుణంగా అమ జావితాలు యాయ చేసుకొన్నారు. 
టు 

కౌబట్టి అప్పారావు మెజారిటీ విసదికను నిరార౦ంచి తానై సరొక నివేదికను 

తయారుచెయ్యర తప్పలేదు. ఒర్కుసారిగా అని అసమ్మతి ప “తాన్ని (Minut= of 

Dissent) ఇవ్వ లేదంటూ అప్పొరావుప సమా పని . అయిన వలగొారాపవు నేరం 

మోపాడు. దఫాలు దఫాలుగా మూ దునొట్లుగొ (1! 0106 ర్రబరు nl, 1014 బస 

7. 1011 బఐనప౦ం 21) ఇచ్చిన మాట నిబమే. గనంబిలు. 18 స మెజారిటీ 

నివేదికను కమిటీ ఆమోదించింది. వాయిదా వేయించాలని ఎస్పారాఖు చేసిన 

[సయత్నం కలిసి రాలేదు. అదీసుతా, అప్పారావు ఆ సంఘ సమౌ వేశాలిక్షు 

బోబరు కాలేదు. ఇది పీలయచేసుకొని, సంఘంతోసి ఇవవ సమఘ్యల గురించి సతీ 

కలత కేదో రాసి రచ్చకిక్కాడంటూ అస్ప్బొరాసును ఎ౨ఖీశంసిసూ org wo చేయా 

ao Wa టీ a ' wt అ v స్మ 

అని శారిషర్ కె. సుట్చొ 64 సూచన పళొడు కూదా. 3ండోమాలు, మూగోమహాటి 
సి ఓట 

అప్పొరాఫు అన అసమ్మతి స తానికి చే జం చేట్చులను కముటీ తోపీ?,సీంది. రమిటీ 

లోని మైనారిటి సభ్యులు ._ వ్యాటఒహో రక  థాషావాదులు . అందరూ రలిగి అమ 

{ +h ఖై m ఆగ 6 క 41 ర ఈ ఫో 

అసమ్మతి వాన్ని సమర్చించా లు (1911 ఫ్మిటపలి 1). దొనకి విజయనగరం 

నుంచి అప్పొారాజు తగ ఆమోదం తెకపొదు,. ఇదంతా సంకులమెను ఒం సమరం 
haba 

తాలూకు సూల చరిత. 31 

నన న
 1 Sapfeamt IHRE ఇ THEMES (తడ టు 4417 ene 0 txt 

| 7444 భీ 

Colloquiality అనే అహం ఏమైనట్టు ? వెలుగు భాషలో వొదున్హై ఉంటున్న బవిసొలుగు 

రూపాలను గిడుగు రామమూ ర్రి ఇచ్చి ఉన్నాడు. అయిత అని మ. మ్. రౌ టీదు, 

తీర్మానం చే సముందు వీరేశలింగంతో టి సం్యపదిలంచవలసిందని 111 లో చేసిన తీర్మానం 

అచరణలో అమలు జరగ లేదు. 

(2) సంధిని ఐచ్చికం వీనినందుచత తమ వ్యాకరణ స్మూతాలకు తాచు తలకొరివి 

'పెటిస ఢియింది. శబ్ద రూపాల విషయంలో ఈ ఎసలుదాటు నందురు చూప థీకసోయారో ? 
రు 

(8) Current, Archaic అనే పదాలరు మెడారిటీ సభ్యులు చెప్పరొ న్ని బుడేర్భాలు 

మ్మాతమే. వాటికి వెంకటరంగారాపు తన మ్యుదను వేశాడు. శిష వ్యావహారికానికి సమీపంగా 

ఉన్న కావ్య భాషా రూపాతేమో Current. చాలా దూరంగా ఏ పోలికా లేముండా ఉన్నవి 

Archaic అట: “ఏను ArChaic, 'నేను' Current అని వివరణ. అయితే ఈ “నేను” 

కావ్య, వ్యావహారికాలకు రెంటికీ సమానమైన రూపమే, '“వడియెదను, పదెదను, పడతాను'లలో 

మొదటి రెండూ ఇ10%210 చివరిది Current గానీ కావ్య థాషేతరమైనది ! ఇలా చెంకట 

రంగారావు చేసిన నిర్వచనం ఎన్నో ఇబ్బందులకు దారి తీసేదిగా ఉంటున్నది. 
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ప్పారావు |పతిభకూ పాండిత్యానికీ ఘనమైన నిదర్శనమూ, ఆదర్శకమూ 

ఈ Minute of Dissent to the Report of the Telugu Ccmposition Sub- 
Committee యే. నవీనాం[ధ భాషావాదం 1906 లో తలఎ తింది లగాయతు గిడుగు 
రామమూర్తి (పభృతులు దానికి సమహార్చి పెట్టిన వాదపటిమ చివరకు ఈ అం3మ 

ఫలస్వరూపాన్ని ధరించింది. అప్పటివరకూ తాను సేకరించుకొని ఉండిన అంశాల 

నన్నింటినీ |కోడీకరించుకొ ౦టూ ,పస్తుక వివాదావసరాలవ అనువుగా సమన్వయ 

పరచుకొని అప్పారావు దీన్ని రచించాడు. ఆ అహోర్యాత పరి శమగురించి ఆయన 
కుటుంబం వొళ్లు ఇప్ప టికీ కథలు చెప్పుకౌంటారు. “*భారళ ఘోరరణంబునందు" 

ఆరునునికి కృష్తునిలా గిడుగు రామమూ రి సహకరించగా , ర్మాతినివాడా పగలు 

చేనుకొని ఈ చిచ్చరపిడుగును నిర్మించి | (గాంధిక భాషావాదుల గుడారంమీద విసిరి 
వేశాడు. అయితే ఈ * "పరిశోధనాత్మక మెన నివేకక” కూడా సమగమేమి కొదు, 

మొదటిభాగా న్నే ఆయన పూ ర్రిచెయ్యగలిగా డు 

అట్లాంటిక్ మహాసముదజలాన్ని తన చిన్న చీకుకొంపలోకి_ రాకుండా 

చేద్దామని బొరక్కట్ల చేదాల్చి సాగరునికో ఏరోచికంగా స్పర్టించి పోరాడిన బిటిషు 
మ త జయంతి రామయ్య బృందం మార్పుకు ఎదరొగ్గి నిష్పలంగా 

పోరాడుతున్నార అప్పొారాపు హాస్యం ఉనారు, య పండితు ఎకె తె 

చిచుదిండి కావచ్చునేమోగాని సామాన్యులకు పుష్టికరమైన ఆహారంకాజాలదు. తొలి 
కావ్యభాష వ్యవహారంనుంచి పూ దిగా తప్పిపోయిగానీ తప్పిపోతూగాని ఉందె 

నేటివాళ్ళ చెతుల్లోబడి కృతక మయింది కాబనైు ఆధుఫిక (పామాణీకభాషకు అగత్య 

మంటూ ఎర్పడుతున్నది. పూర్వ కావ్యభాషను డిబ్బగుంటలో వెయ్యాలనికాదుగాని 

దాన్ని విమర్శగా పఠిస్తూనే ఆదికావ్యాలలోని పదాలను కోళాలుగా కూర్చడమూ, 

వాటి వ్యా.౦ణాన్ని నిర్మించడమూ జరగాలి. నవీనవచనం దేశావసరం. * 

* సబ్కమిటీళో మెజారిటీగా ఉండిన వేదం వేంకటరాయిశాస్ర్రి. కొమ్మరాజు లక్ష్మణ 

రావు గార్హకే ఎకాథ్మీ పాయం లేకుండా పోయింది. ఒక్క. గుక్కలోనే (పాచిన కవుల (పయోగా 

అనూ వీరేశలింగం చిలకమ ర్తి (బెభృతి నవీన రచయితల (సయాగాలనూ కలిపి కిటజూాచాడు 

లక్ష్మణరావు. ఈ నవీనుల ప్రయోగాలు కొన్ని వ్యాకరణపరంగా అసాధువులని గుర్తించ 
లేకపోయాడు. ఇక వేంకటరాయశాస్త్రి దృష్టికి కొన్ని _కియాదాపాలలో “చి సరిపడదు; “వ 

ఉండాలి. భవిష్యదర్థక, (పార్ధనార్థక, వ్యతిరేకార్ణక, తుమున్నాద్యర్థక | కియారూపాలలో *వి 
బదులు “చ ను వాడవచ్చునని ఆయన ఒప్పుకోలేదు. అయినా కమిటీ అంగీకరించింది. 

(Report of the ITC, p. ౨2. Footnote) లక్ష్మణరావు తన నివేదికలో చేసిన వాదా 
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గీ చాళుక్యిల సననం ఆంధ ఉశాన SD END 3 అందుచేత'నై 
|. 

సంస్కృతికి పుటిలుగానూఉంటూ వస్తూన్న గోదాపరిసిమ ఏషబనుల వాగ్య గ పన 
టగా 

హోరంటో ఉస్నె per 8 పా పూ కీర శ్రాషకు నునోవి కొదిగిసటిది.మ నన 
ల్ . రం 

భిన్నత ఏవీలని విధంగా, మాండలికాలు రూపొంది ఉన్నందుచేల' అవి దేశ 

స మర్యతసు నిదోధించపు. 48 పతే వ్యా WRN WHS హాజ్యుయ సురటి 

పెంసొంది (పిజాభిమా సం బొందిఉంది. (గాంధీ ధాష షు నస్నాదున్నూ పా రాగా 

నీ 

గ! 

ఈ అభిమానం చీహారయుంవులేదు. అతి సంకుచద మేసి నూటమి తారా నొంత 
(Se 

జా అట అట్ అట వే కోస 41 eet (1. ఇ mw ఆ ఖీ 

ఆ సిగానే దాని బతుక తెల ఎవారింది. ఆధునికం వచన (గ్రశాతిత ఆ గా షనువాడ్ 
అజ! 

తీ శ్ ల లో! గో ఇతో వ జ్ ల్, 

బో ముగు 0 శకి నాటి GE wp రోతు ge బగిన్నాథ Ww యస్ న తి Uy WIP wl WD టి 

(rae Gd i 

3 స్ సనేమీకొదు పో 
(న 

grey ఆ టు టు Oe, 4 స కము! ఉపసం ఫంహోని మెజూరిటీ సఖులు ల మారు ఎం దొదితాటి సమ చేమ 
ల 

గ అం నీ జ గత అం [ mT WEN grea a FS WHY VD, నో అల WY విరి Ey ఉస్న్నెట్రు రసము. క్, Yo +, ముల్ "ఉన్న 
జు కీ (7 |; శ (7 

మూ స్ ధరి సూ తాలకు ఒదిగే శదాలనే Us a రీచా గా ఖై [టా దీప bes wed స్టే గాం 

 ఉతాతోతటాటలళు నగ Cie tam wre అట పోల టక్తోలింతగర్తాలరుతు ఆత అకక అం IVIL తతటత గధతితతులల. క యం టు. ర ళిదాంలం TEETH CY IPERS WTI WAR 0 లా TAM 1 024 44 Pues లక Wott 14 11, Cra 

ohm YY a ఇ 1 టి స్ో «an oN ఇం * « ఈ జ 
అసు అః సార జట bye టవిలని వన్సింద. MA; నరొసి. కృషి! 6౪ ర సన Maw sty ఎ టు 

అ /| ॥ న్ పో ఆ at ఇ ఖ్ స a» అన శ ॥ ఖ్ yt) 
Rrra అస్వారాన్పరు నవీన UNS Mm త చి సిసి సె | ఏదొ Mery Roa Cor | i tio fe గో గ 
al 1 జ 

/ (7 ey శా wp “sw, 1 కి స... || / wr ఇ (గాం : వొస్టిరర 1 నూ అాలను ఇషారాజ్న pom అ అమల WE Duin, wen టి 
er! poy) 

© 

రచనిలఅనుంచి సోదావారణంగొ చూవవలఅనివచ్చింది. స WON రి యు wey నొటిని 10 ణి 

'పెటిన దానికంటే, ల మి ఇరాని (పశంసను ప్యొమెట్ల సరసకు (OWS దిటు ty 'పెటిస 
eos ghd 44 WO 

క్రి డు. we wd 4 యూ ష్ (0 గు చు అనీ టు బంటి, బనీనలి ఫ్ oI Su “న్లో తీ సి న్ (On) వ యి 
త 

తీరే ॥ 

aw in అవి ౮ ణః ఆ | ఇ, re a a | జ అల్లే ఈ ణే ఖా i | oA స 

ఉండ గ అవ్నారాపు సొదుం. ఇంతరరా (గౌంథిర, బావ హోరికోతం ఏ ఆమన. అ అటు 
aN ఓ ta 

a mo గి గ్ గ ౪ ( rs ఓ * | 

కుని "ఎ ర్రింవనందువల్లన ధశ అబ వచ్చింది. ఈ రెండూ. రెందు భోడులు (120013) 

అ ఇట 
Sts pew 

న 
ష్ | ey స ** nrg ప స wo mn సాదు. రెంటికీ ఎరరు వ్యాకర కకౌొలున్నాయి, పన, అ (ధలు. ఎన 18 

కానికి వ్యాకరణాన్ని ఇచ్చిపోయార ని చేంకటరాయ కొన్రీ బూడా (కీతంలే గు రించి ఉన్నాడు. 
అజో 

ద్భాషను వపొఠళొాలలను 0ఛి ఎలి ఎయ్యడా YE కతర్ గాంధిక ధాషోబాదు లింఠ పాంగామా 

fsx 3 
yO wt ఒసినట్లు అస్వారాప్ప ఆరోపణ. దాని ఉనికినే వాళ్ళు గుర్తించ. నరా8రించిరు. The Real 

Problem అనె ఉపశీర్షిక కింద ఆప్వారాళ్చు రాసిన రః మాటలు, భాషా సపుస్యెమొ న 
తే 

(పయాఎనాలదూ “గల సంబంధా న్ని చో పంగా 
OY) wel 

p. 62): 

Social, political and literary ideals have changed. Literature 
15 no longer confined to a cult; and mass education which is 
one of the greatest blessings of British rule has necessitated the 
creation of a modern prose in Telugu. 

జీ శెలుపుతాయి (The Minute of Dissent, 
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వ్యాకరణానికి ఒదిగినట్టివేనని అంటూనే, వీరేశలింగం, చిలకమ ర్రి లక్ష్మీనరసింహం 

లాంటి ఆధునిక వచన రచయితలు వాడుక జేనన్న రూపాలనికూడా లక్ష్మణరావు 

చెప్పాడు. ఈ రచయితల వచనం కెంటికించెడిన వడ; కుహనాసంస్మ రలే 

(పాచిన కావ్యభాషా వ్యాకరణ న్నూతాలను తరతమభఖిదాలకో తెగదెంచారుగాని 

న్యాపహారిక ధాషావాదులు కాదు. 

లోని భాషకు నీచార్హంక ల్పించి (గామ్యమని పెరెటి నెట్టి వస్తూ 

యావడాంధ్ర దేశా కి ఒకే వివమెన శిష్ట జనవ్యావహారికం శేశన ముందుగానే 

తీర్యానించుకొని దానికి [గంథ | పవేశయో గ్యతను నిరాకరించారు |గాంధథిక భాషా 

వాదులు. ఆరనజను రూపాలను మించి, అదీ వ్యాక కరణం సూత్రాలకు భిన్నంగానే, 

దేశమంతటా ఒకేవిధమైన “గామ్య” రూపాలు లేవు పొమ్మన్నందుకు లక్ష్మణ 

రావు శకము. విన్న కోసమెనాసరే బహుళసంఖ్యలో ఉన్న ఏకవిధ శబ్దరూపాలను 

వాబకీయాలలో ఎలాగో భాషావిషనుంలోనూ అలాగే కులీనత్వమూ 

(aristocracy) సంకుచితత్వమూ (=xclusiveness; చిటిచివరకు కుప్పకూలక 
రం 

తప్పదంటూరాసిన విట్నీవాక్యాల నుదరించి, కాంబెల్, (టౌన్ ల అధ్మిపాయాల 
ఆ ల్ బ్ (క 

నుదహరించి, భాషాబోధనల్' గల అవక తవకలను చూప, వ్యాకరణమనేది 

గం ఎఅనూ స ఒల్లణ జిడపి వార్త అర కౌదన, (రెఎచె సవజాగ్భతిన్ 

గమనిసూ, పూక కక కళాశాల సాయిదాకా భాషాటొ  భసతోఅవల ౦వించక 
mee we 

తప్పని ఆధునిక శాస్త్రీయ ఒదతులను నిలే?నూ చవరకు అసప్పారావివా అన్నాడు : 
(క WwW అం 

We stand at the parting of the ways, and our decision will 

affect the future destinies of the Telugu people. Itlies with us to 

chain and strave Telugu literature or to give it liberty and make it 

a great civilizing force. 32 

(గాంధిక వ్యాన హారిక కలుల నడిమి గండిపూడ్భ (పామాణిక భాషా శే లిని 

సాఎంచవలెనన్న విశ్వవిద్యాలయ సంకల్పం ఇలా భంగపడింది. [గంథభాష 

బోధనా భాషగా కొనసాగగలిగింది. కమిటీవారు సూచించిన వాఠ్య్యగంథాలల్ 

మచ్చుకుగూడా (గాంధికభాషను సుషుగా వాడుకొన్న రచయిళలు అత్యల్ప 

సంఖ్యాకులె నప్పుడు, స్కూలు ఫైనలు ఇంటరు విద్యార్దులు ఆ భాషనెలా సులువుగా 
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వాడుకోగలరో తెలియదని మెనారిటీ అసమ్మతిపతం ఆశ్చర్యం (పకటించింది * 
టా 

తెలుగు “నాగరకతా సాధనం" కాలేకఫోయింపిగదా, నాగరరతా సాధనాలను మొక్క 

బరిచేందు కే నేటివరకూ ఉసయు కమౌతున్నది. భూ స్వామ్యుమూ వరాధిక కామూ 
అలాంటి bau 

పాండిత్య దుర్విలససమూ _ కలిసి నిలబెటిన “*ఎర్బాను ౬ సంతి" సాహిత్య 
/ వ్వ 

సం పదాయానిదే గెబుపెంది. 15,4 తదసంతంం వ్యావహి ౦03 వాటోవ్యముం ues 
Cen 

శ గాంధథిక థాషావాదులు వ్యావహారిక భాషనుసివ్యచిన్తూ. Tho deliberate speech 

of the educated classes of the higher order of society in the Telugu 
country asa whole and not the speech either confined to any 
particular area or 10 any particular clan or tirbe అన్నాము. సోన అసు 

కొన్నా. ఈ సీర్యదనాసికి అనుగుణంగా సటొకమీటీ వ్యవపారిం ఏ టినసి రమ కీలని మనొరిటీ 

సెభ్యు అ వాధ. అలా అనుసరించి ఉంపే మెవాలిటీ _ అయోత టీసీ దారిగా టం. గేముగు 

రాఘమూ లి సూచించిన చీద్చులను ఒప్పుగోవలనసి ఉంచేది, ర గోదొావర్ “ఎంటిలాలోని 
కాజా [ , (నీ శా 

శిస్టుల వాడుక ధాష (పాసూణిరం కొాచని సుడారిచీ అన్యంతరం ఏటింఏగాని కొంది టెన్, 

మారిస్, ఆరన్ , కాధె.ల్ (పొమాణిక సున్నారు. 1911 నెస్సన్ ధృవీకరించింది. _ వీరేశనంగ౦ 

ఠరూడా అన్నాదు. యాల రొంసరదాటు పల, అశగనవల, అదానం వటి (Pr ం టఉమలు 
a ఇ (వ న న్డ్ లీ 
నదీ తుందని మాతమే మెడారిటీ అధి పాయం రౌబట్టి (సయత్న పూక (leliherate) 

పటి ఏటీ అన్ని (సాంతాల శిఫలు మాటాడేడే వ్యావహోరిక భాష కొఇఅవట : ఇలా. నిరంచి నె 
(Ua) టు ge oa) 1 ఆటీ 

వ్యావహారిక రూపొలను (గ౦ంఫ భాషతో (పపశించ మందా ఎమ్మవచ్చుసనన WT Who nd ఫ్ర గ్య (Gg won) 

వ్యావహారిక భాషావ్యాంరణాన్ని గు రింస నిరాకరిసూ (గాంఖిర ధావావాాకరటం నూ, తాఐరు ల మ wa hk | 

ఒదిగి ఉందే శబ్దరూపాలనే Archaic, current అని రెండుగా విధవించుగొని సుదారిటీ 

సభ్యులు తమ శొనితాలు తయారు చేశారు. అనటీ కృతకంగా ఉంటున్న (Sons ధామ 

మరింత కృతకం కావలని వస్తుంది ; దాని వరిధి నంహేదితంకరౌక తస్పను కొన్ని , గాంథిక 

ఎదాలకు గల వివిధాలైన రూపాలను సాక్యంగా కొన్నిటిన, సం సగంగా పరిహొన్నిటినీ 
జాబితాలు రూర్చి మెడారిటీ తృ స్టిఎడింది, వాడుకలో ఉన్నరూపాలు కొన్ని 2౯00210 అని 

న అస్తి పడీ జాబితాలు చూపాయి. మెజారిటీ లక్ష్యమే తప్పు: They thought they were asked 
to galvanise into life the dead forms of the old poetic dialect 
and graft the living forms on them and no wonder that they failed. 
They classified the fossils into old, older, oldest and recommended 
the option of excluding the last. 

ఇలాసాగింది కమిటీలోని మెనారిటీ గభ్యుల అసమ్మతి వృతం. అప్పారావు “మీనిట్ 

ఆఫ్ డిస్పెంటు'కు ఇది కూడా చేర్చవలని ఉంటుంది. (Minute of Dissent to the 
Intermediate Telugu Composition Sub-committee Report - Report of 
the ITC, pp. 103-108.) 

ne 

Er 
hh 
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స్టానాల నందుకోలేక పోవడానికి కారణం చూపుతూ, శ్రీరంగం |శ్రీరివానరావు 
1948 లో రాసిన ముక్కలు (పస్తుతాంశాన్ని స్పష్టతరంచెసాయి. ఆ కారణం 

“రాజకీయంగా మధ్యతరగతుల విసవం జయించడం నూ(తమె.... ఇంకా అ శంఖ్యాకు 

లగు (ప్రజలు మూగతనంలో నే 'డ్రుగుతున్నారు.... ఈ (పజలను ఈ సితిలోనే 

ఉంచడం తమకి చాలా సదుపాయం అని (గహాంచిన పండి కమ్మన్యులే నేకు అధికార 

స్టానాలలో ఉన్నారు.” 33 

పాఠ్యపు సకాలలోనూ స్కూలు ఫెనలు భామోంకరీకరణం ఇంటరు బ్యాసరచ 

నలకున్నూ వ్యావహార భాషకు స్థానం లేకుండా సెరడి కటు వేసిన తీర్మానాన్ని (1914 

ఆగను 1 అనుసరించి (ప్రభుత్యం 6. 0 No. 195 Educaticniu జారీ 

చసింది ఈ గెలుపు గ్రాంధిక భాషావాదుల తలకేెక్కె- కొందరిచేత తెతక్కలాఎంచ 

లేకపోలే ను. మరికొందు పైత్యం క విత్వమయి విజయగీతాలు పొడించింది. “మూ(డు 

సంవత్సరము లాం ధ లోకమునంతను గలవర పెట్టిన (గామ్యవాద మంతటికో నంత 

రించెను” అని జయంతిరామయ్య సంతృ ప్రిపడాడు. క మంటలు కోరల నంచర్జ 

ర్స, OPE ఉద్బిత బ్బిబ్బొతున్న పుడు మరింత ముంనుచూపుతో 

(ఆెలిజ్ల రాసన మాటలు గమనింపదగ్గవి: 

.... దూరదృష్టితో ఆలోచించిన వారెవరును ఈ వాదము౨ జీవనుర ణము 

లకు విశ్వ విద్యాలయము క రయ? యెప్పుడుకు తల(పరు. దానినిగాని దెనినిగాని 
విద్యాధికులె న (గంథకర్తలు పరిక్యజించిసస్పు డే అడిగాని ఇదిగానీ ఓటనిదని 

చెప్పవలసియున్నడి....గంథక ర్రలకు తిర్పుచెప్పెడ అధికారము విశ్వవిద్యా 

లయమునకు లేదు.... 

విశ్వవిద్యాలయ ఏర్పరచిన తెలుగు వ్యాసరచనా సంఘ తీర్మానాలను బట్టి 

అర్జానుస్వార శకటరేఫలు రచముతల యిస్దా నిక లోబడ్డాయి; వ్యాకరణ సూత్రాలు 

కొన్న సడలేందుకు వీలుకలిగిండి; సంధి కొన్నివిషయాలలో ఐచ్చిక మెంది; 

సంభాషణ ధోరణి ననుసరించి వీలై నంత వరకు రచనలు చేయడం మంచిదే నని 

తేలింది. కాబటి 
లు 

దీనివలన ఏమి తేలుచున్నది ? (గాంధిక భాషకు కటుచాటులు కొన్నీ 
యు 

పోయినవి. వ్యావహారిక భాషకు లేని అంగీకారము కొంతవచ్చినది. ఇది 

(గాంధథిక భాషకు విజయమా ? వ్యావహారిక భాషకు విజయమా ?....3 
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న్ు ఇ. అక జాల జల జుం అ సల్ (| యూ ఫ్ బొచ్చీ (గాంధిక భాషా (పాచుర్యుము అపార మేసి సవ్యసాపి త్యానికీ 

వాజ్మయానికీ వెలిబచి పాఠ్య్యగంథాలను ఆఅథయించుకొ ని బీవద్బాషకు దూరంగానూ 

వెలిగానూ కాపురం చేయవలసివచ్చింది. అది జీపసమౌధి. 

1914 ఏ పిల్లో కాకినాడటో అం. స. ప. మమూపస wn సభ 

జరిగిసప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొరమాలు గిడుగు, గురజాడలిద్దరూ ద్యాపహోరిక భాషా 
వాదాన్ని (పసావించారు. గమ్య” (గాలథికాల తావతన్యువరిశీలనకో సం కొంత 

లో 

కాలంకిందట ఏర్చా ౭ బవ? న్న ఉపసంఘమొరటి కొలం వెళ్ళొబుచ్చిం' చేగాని ఓనిబయ 

లేదు కొణ టి భర నిరా హరషర సనభిలో “గామ” |, గొాంథికి చలా వొయిదావెయువల గ్రనిర్వాహకొపర్ష (గామ్య” | 3 $ 
సిందనీ గిడుగు ఒరితీర్మానం (పళిపొడించాపి, గఏర వొద దాన్ని బథపవరుసూ 

ల * ఖీ శల! es 

మాటానాగు, అధ్యషని' సంసుంచి కిళాం విరామా నుణ చొరుగ్గిలు సూచించిన సమరస 
౧౧ యఖ 

'వె ఖ౦ విజయగర్వోన్మ తుల చిని కెక్కింది రొదు. 191 లో మదా సంచిత నభ 
చు జాలీ 

గ్రే 
(1 అజ్ | మ oy గ్ ఉన్ల క PE 4 ™ - మ ఏలీర్మానాలను గసిందో వాటీకే ఆం. సొ. ప కిటుబడి ఉంటుందని నిరయమెంది. 

(oa) ఓ ఇ వ. 

ఆంధ సొహి హిత పరిష తులో అప్పటి కే కొత గొంతులు అనిఎయున్నాయి. 
నటాలీ erwin 

కు[రి వాళ్ళ అప్పారా పుసూ రామమూ రి [చీ వ మెన్పుసు ర్ య 'ఎట్టుకొ ని 

పుంటున్నాట. ఆం ధోన్యమంలో ని “నప దేశాభిమానులు” సొహిత్య పరిషతు ఆట 
pret) 

కటిసారని అప్పారావు ఆశలు పెటుకొంటుస్నాడు. * ముందు మదరాసులో బటిస 
WY ఆలి en 

దలచిన కార్యవర్త సమాంళాన్ని బప్బాచెయ్యకుండా బిబవాడరు మార్చుకొన్న 

సందర్భంలో “మోడన్ పిలక యలు” గోల చేసారమోసెని నేదు “జెబనొడోకు 

డకింంచనవాట రేపు ఉ తర ' ధువానికీ చేకిరసారు” ” అని రాశాడు. ఆంధ మహా 
ఇ! 

సభకు అంటకుండా స షత్తును కాసా దుకు ర పదిమంది మెదిలే 

చోట పదుగురూ న. విధంగా సభలు బరపకి పోవడం చ చూసుంపే, ఇఒరిషతు 
ఇజలాటీ జే 

ముఠాగా తయారె దని అనిపించక పోదు.36 
లా 

భాష గురించీ దేశం గురించీ ముందుచూపూ మేలుచూజ్లా కలిగిన వారికి 

కొ త్రకరం మీద ఇంత గురి ఉండటం సహజమే. అయితే దేశానికి దేళం, భాషకు 
భాష, ఒకటి విజాతీయ (పభుపులకూ మరొకటి జాతీయ పండిత (బువుకదూ 

ఊడిగం చేసే దురనస్త తప్పలేదు. దేహం అనిసిపోయి, మనస్సు పె శ్రమకు 

ఎదురు తిరిగింది. అప్పారావు మంచం పట్టాడు, వన వెనువెంటనే 

అరల తకానాందారా లు అయా నాలా అటుల ర జటా య గాలాలు! న. wr ater ete CT Tn 

ద్వితీయాం(ధ మహాసభ (1814) బెజవాడలో జరిగినప్పుడు అప్పారావు హాజరయ్యాడు. 
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గురజాడ అప్పారావులో జీవన్మరణాల మధ్య అంతర్వ్యుద్దం _పారంభ మెంది. కాకి 

నాడ మహాసభలో శ్రీపాద స్కుబహ్మణ్యశాశ్రీ చూచిన అప్పారావు రూపం_ 

తెలటి పంచ, నలటి పొడుగు కోటు, ఆ కోటుమీద ఆకుపచ్చని జలతారు 

శొలున, శిరస్సున వన రకరకా నిండ న పాగా, పరిణత వయస్కతకు సూచ 

కంగా తిలతండుల న్యాయంగా వుండిన గుప్పెడేసి మీసాలు, పబి సల్తారు స్తున్న 

దీర వా రృ వ్యాధికి గురుగా చప్పిదవడలు, కౌని దూసుపనోయే చురుకై న చూపులు. 37 

క త్వంలో మబ్బు మరుగుకు వెళ్ళింది. 

le నుర, వ్యా. (గామ్యశద్ది విచారణము, పు, 59 

2. నా జివితకథ : నవ్యాంధము ; అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, పు. 138.148 

8. వ్యాసావళి; వ్యావహారిక భాషాబపిష్కార నిరసనము : 

గిడుగు రామమూర్తి, పృ 29 

Er cI 

5. New currents in Telugu Song : P. Seshadri, 
The Fducational Review July 1913. 

ర్మ (గ్మ్యా దేశ దిరసనము 1 వేదం వేంకటరాయకశోొ స్త్ర, పృ, 2 

{= బ్యాససం|గహము ; Reminiscences : J. A. Yates, పు. 25 

. Cit. in The Gramy acontroversy : Ed. P. Suri Sastri, p. 25 రి 
9. Cit.in Modern Telugu: Ed. Secretary, Andhra Bhasha 

Samrakshaka Samajam, Cocanada. 

10. Tie Modern Telugu prose - A Review: V. Subbarow, p. 9 
i. Cit.in 10, p. 11-12 

12. Cit.in 8, pell 
13. University of Madras: Report of the Intermediate Telugu 

Composition Committee together with a Minute of Dissent 
there to signed by four Members and Remarks thereon by 
Mr. G. V. Apparao, (Abbr. Report of I.T.C.) Annexure 
NOs tt Bis 

14 గు ర లే, పు-$05 
15. నాహిత్యోపన్యాసములు ; గిడుగు వెంకటరామమూ రి పంతులు ; 

గిడుగు వేంకట సీతాపతి, పు. 21 

16. గుర, భార విశ్వవిద్యాలయములు : సంస్కృత, 

మాతృభాషలు : పు. 108 



గుర లే; వు. 116 

. ఆం్మధసాసాత్య పరిషత్ (పథిమ సాంవత్సరిక సభా వృరాంతము : 
అ! 

19: 

మహోదయం 

SALERRO RRA NRT TY Sati A Bash rans ధమనుల DE Beep imate, THD HANI అతుల FSi eb లల అతుల ఉట తు తున. ల ఆటం లత బారు షలుటుత 

ఆం ధసాహాత్య పరిషత నర ః సరష్విటం 1 సంచిక 1 

A Defence of Literary Telugu: Jayanti Ramayya, 7/4 

20, ఆంధ సాహిత్య సరిషద్యృ తాంతము ౩ జయంతి రామును 

ఆంధ సొహిశ్య పెరిషన్నై రజతోత్సవ తము. కసం? 

21. చూడు 18 

22, చూడు “మబ్బుచాటు కిరణాలు ; అసుంధం 1 

సేవల పిలతిటరాయరా నిడి కలు. చెం, 2 

2. |గామాాదేశ నిరునము, ఇ. 4 

24. చూడు ఏ0. పృ 44 

25. గు. ర. లే, జ ౧! 

26. విళ్యపద్యాలయము : (తిలిక్ల, సంపుపిము 1 సంచిక స 1014 మ 

27. The Telugu Language : Kelleth Tall Meeting, : 
Letters to the Editor THE HINDU - cit in No. 8 

28. Introduction to the Dictionary oft the Telugu Language : 

C.P. Brown 
cit.in A Memorandum on Modern Telugu : 

Rao Saheb ౮. 1" Ramamurti. 
29. చూడు 10, పు. 70.76 

90. చూడు 20, వు. ? 

dl, చూడు Report of the ITC (13) 

32. The Telugu composition controversy Part 1. The Minute 
of Dissent to the Report of the Telugu Composition Sub- 

Committee: G. VY. Appa Rao, B. A., F. M.U., 7.7 

Vyas శ ; ‘ బల + శ tw 08. గి రాం మూర్తి (వ్యా : శ్రీశ్రీ) నవోదయ : వారం.వారం, 17.1.1948 

04. చూడు 20, పు. 44 

95. విశ్వవిద్యాలయముచే నేర్పటుస(బడిన తెలుగు వచస రచనా 

సంఘము(వ్యా (తిలిజ్ల, సంపుటం 1 నంచిక 10. 1914 అర్జోబరు 

36, గు. ర, లే. పు, 100. 101 

37, మార్గదర్శి గురజాడ అప్పారావు (వ్యా) , 

(శ్రీపాద న్ముబహ్మణ్య శాస్త్రి, నవోదయ $-2.1046 



హి there 

“మందుటన్నది టబ రంల" 

ఫ్ర ' “|. అత్త వ. ఆ వద్గానునుకున్నస్సుడు _నాకుజ్ఞాపకం రాలేదు 

గాని, ఇది గురజాడ అపారావుగారిఊోరు, అప్బారావుగా రిల్లుకూడా చూశాను, 

ఇవన్నీ చూస్తుం కే నాకేదో గర్వంగా ఉంది.” నారాయణ అనే ఒకానొక 

విద్యార పె చదువులకోసం విజయనగరం వెళ్ళి అక్కడి వింతలూ విశేషాలూ 

తనమేనమామ వెంక కచేశ్వర్లుకు ఒక లేఖలో వర్తిసున్నాడు. ఈ నారాయణ, 
కొడవటిగంటి కుటుంబరావ్వగారి తాజానవల అయథభ రంలో నాయకుడు. ఆయన 

చదివిం*కూడా విజయనగరంలోనని తెలిసినప్పుడు, అలాఎందరు ఆంధ 

విద్యారులు విజయనగరాన్ని గురజాడ అప్పారాపుగారి ఊరుగా ఎంచుకున్నారో 

ననిపిస్తుంది. 

కథను చడ్వి వా సవ జీవితానికి వచ్చినా ఇదే కనిపిసుంది. గురజాడ 

రాదుడాసుగారు ఒక పష లతల చెబుతున్నారు: న్ 

తమ ఇల్లు “లలిత్” దాపున కొందరు విద్యార్దులు అదైఇంట్లో ఉండే 

వారు, వారిలొ కుకదశం కవిగానున్న అనంతపంతుల రామలింగస్వామి 

గారొకరు. ఒక రోజున ఒక అబ్బాయి ఆయనతో, తనకు కోన్యాణల, నాటక 

కర అయిన (శ్రీ గురజాడ అప్పారావు సంకులుగారిని దర్శించాలని ఎన్నాళ్ళ 

నుంచో కోరిక ఉందని చెప్పాడు. రామలింగస్వామి నవ్వుకొన్నాడు. రప్పొద్దుట 

చూపిసాను ఆన్నాడు. ఎక్కడ, అని ఆ(తంగా అడిగాడు ఆ అన్భ్బాయి, ఎక్కడ 

బడితే "అక్కడే! a ఇదుగో, ఈ మన గడపముందే చూపించగలను అన్నాడు 

రామలింగస్వామి. తెల్లారింది. శీరీశీ అప్పారావు పంతులుగారు పదిమందిని 

వెంటబెట్టుకుని ఆ వీధి మీదుగానే కోటకు వెళుతున్నారు. రామలింగస్వామి 

ఆ అబ్బాయినిపిలిచి చూపించాడు, పాగాచుట్టుకుని శాలువా కప్పుకుని గొడుగు 

వేసుకొని వెనతున్నారు చూకొవా, వారే శ్రీశ్రీశ్రీ -.., అన్నాడు. 

ఆ అబ్బాయి మరి నిలవలేదు. అంగలు చాపుకొంటూ వీధిలోకి దూకి 
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అప్పారాపు ముందుకు చెళ్ళి అఆగంనిలిచి నమస్కరించి, తమరనా గ్న్యా 

40 రాసిన ....? అని అడిగాడు ఆ అస్పారాషుని నేను 

కొదు, చేనింకో అప్పారాసుని, అనం జవాబు పస్చసరికి WE గనమె తల్లి అభోయి 

ఆశాభంగం చెంది, రామలింగస్వామి పస్తు గటిగా. నఉతిచపోయి, ఎవరో 

దారినిదోయే దానయ్యను చూపెటి పంతులుగారని చెప్పి తోరరా ఇసావా నాక్కు 
అని నిలదీశాడు, రాన మలింగస్వామి విరగబతినివ్వి మతి పిచ్చిసన్నాపే ౩ ఇంరేనా 

సీ తెలివి ? ఆయన పల్ మాటలోనూ హో స్వం ఉం౦దుందీ. ఉరంకూ డాను; థి 

మాటలరు అర్హమేమిటో తెలీలేదూ ? వంటల 14 రాసిసిప్పటి అస్వారావును 

కానిప్పుడూ. నేను మారిపోయాను సుమీ, అని అర య రబిసిందా ? అని 

అన్నాడు. రెండోనూరు తెల్లటోయా డాకురాడు. అయిన ఇంతలో ముఖం 

విప్పారింది. కశ |. టో తృ ప్... 

కుటుంబరాపుగారి కథనంలాగే ఇగికల్చితమూకొదు. ఆటిన్ వా సవమూఅయి 
wormed 

ఉండకపోవచ్చు. రెంథూ నమ్మ దగ్గ రొోథిలే. ఇంతెందుకు? తాను కొ చ? " సొపించ 

బోతున్న అచ్చుపనికాలకు విజయనగరం సంస్తానం వారి తొలూరం ఇల్లా న) రాజి 

మండిలో అపకు దొరుకుతుందే మోనని, ' చిలకము రి అడ్షీ్మీనర సింహొం ఫబయనగరా 

నికి వెళ్ళి అప్పారావునూ, ఫొలర్ (Fowler) దొంనూఆ శ్రయించినేట్ల టురాఘుబొ న్నాం 

అది 1915 న. అప్పారావు ॥ ససిదప్పి ఉన్నాడని ని ఆయనకు లోచిలేమ. తన 

పని సొనుకూలం చేసిపెట్టలేదనే డాధ, నిన్న మొన్నటివరకు వ్యాపహోరిక్ ఫొషావాద 
వ్యతిరేక (పచారం చేయడానికి పిఠాపురం రాజా ఇచ్చిన డ బ్బుతో తానూ పురాణ 

పండ మల్రయ్యశా స్తీ, పానుగంటి లల కూచి నరసింహమూ పోయి 

వచ్చి ఉన్నారు. 2 అయినా తసకుచే తనె న పనైతే 9 అప్పారాఫృచేసి"పెే (వొడు. ఇలాంటి 

విషయాలలో ఆయనకు అరక కొరలులేవు పచండ గాంధి కధాషోనోదిగో వుండిస'చెదం 

వేంకటరాయశా స్త్రీ అప్పారావుకు అత్యంతంమి తుడే. 1815 బసవరికో కాఫికాచుకుంటు 

న్నప్పుడు మరిగేనీళ్ళ చేతులపై బడి బొబ్బ లక్కీ అపారావు న 

నెల్లూరు నుంచి ఉత్తరం రాస్తూ 'చెంకి టరాయళా స్రీ చూపెటిన మ్మితథావం స్మరింప 

దగింది. ఆయనకుగూడా అప్పారాపు గురించి చిన్నమెతు అసంతృప్తి ఉండేది, 

మె[టిక్, ఇంటర్, వి. ఏ,ల పరీక్షొధికార్ల బోర్లునుంచి తనను తొలగించారు; “మీరే 

గనక నా యెడల దయచూపి వుండినట్టయితే యిది సంభవించెడిదికా దేమో అనుకుం 

టాను.” 3 

ఒకందుకొకరు ఇంకొకందుకు ఇంకొకరు, అనేకులిలా అప్పారావును గిర 



రుణోదయం౦ 29 

వించకతప్పని రోజులవి. కందుకూరి వీరేశలింగంకోకూడా ఆయనకు సత్సంజ ంధాలే 

ఉరఠడె ప కలక త్రా కు పోయే దారిలో విజయనగరం పైషను లో ఆయనకు ఉపాహారం 

తెచ్చి యిచ్చింది అవ్వారాపు అయి ఉండవచ్చునని ఏ రేశకింగం డై ర్లబ టు. లె క 

5 అలాగే అప్పారావు డె డె రీలలో, తాను మ్మదాసుకు టి గ్ 

బండిలో వీ రేశరింగం ఎక్కి-డమూ, ఇద్దరూ కలసి (పయాజం చెయ్యడమూ (పన 

కమెంది 4 మరొకచోట. రెండు క సత్ర తర్వాత నే_ఏరెశలింగం లె లె (బరీ గురించి 

ఆశ్చర్యార్హక సంజ్లకో కుర్ర (పస్తావన, రాజమం, డిలో వీరేశలింగం పబ్లిక్ లె లై బరీ 

వారికోత్సవా లకు “అధ్యక్షత నపాంచడంకూడా అప్పుడే జరిగింది. 1914 లో ఒక్ 

మ మః దాసులో అప్పారావు శనశు కలుసుకున్నాడనికూడా పీరేళలింగం తన 

డె రీలో రాసి పెట్టుకున్నాడు. కాబటి (గాంధి 4, వ్యావహారిక భాషావాద వివాదాలవల 

సమ కాలిక సముఖుల కో అప్పారావుసంబంధాలు బెడిసిపో లేదు.పె పైగా, వారినివ క కులు 

గానూ, పండితులుగానూ ఆయన గొనవిస్తూ నూనే వచ్చాడు. * అవసర మెనప్పుడు 

మాతం. వారి లోపాలను పరమ నిరాకీజ్యంగా ఎ తిచూపొడు. యిణికు అప్లై 

ఉబ్బుంట్లో ఏరెశలింగం, చిలకమ ర్లి వగె రాల "లోపభూయిష్షమెన వచనశై లిని 

సోదాహరణంగా విమర్శి ౦చిగాని సత "లేదు, అలాగే, ఒక్ వె పు "చేదం 

పంకటరాయలశా శ్రీ ఆం|ధక రించిన కోతానరితాగరయు ఆధువికొం ద్రవచనశి లికి 

పామాణిక (గంథం కావచ్చు నా అని శాస్త్రీ నడుగుతూ, ఇంకొక వై పు నిష్క 

రగా ఆయన నాటకాలను వివర్శించ గలిగాడు. మాటలునానృని ఈ ధ్ ధోరణీవల్ల 

ఆయన వాళ కృగొరవభావాన్ని రాబటాడు. మీదను oy లేఖలో వేంకటరాయ 

శాస్త్రీ అప్పారావు నుచైశించి రాసినమాటలు ఆయన హృదయంనుంచ వచ్చినవే 

అనుకోవాలి. ఆ యుకయాల్యదకు ఆయన రాస్తూవచ్చిన వ్యాఖ్యానం గురించి 

వాకబు చేసినందుకే ఉబ్బిపోయి, సజ్జనుడే న శాస్త్రి ఇలారాశాడు : “నిజమెన 

సాహిత్యవా కసంగమును హర్షించ గతహాదు "మనదేశములో బహు కోదిమ మంది ఆ 

కొద్దిమండిలో మీరు ఒకరు. అరే మిరు, భృంగార నౌెషథయు పె నాన్యాఖ్యా 

నము ఎలా వున్నదో (వాసినారు కాదు .... రురు ము అభి పాయముగా నాలుగు. 

పం కులు (వాయనధదుకు, నా మనసు క్షోభ పడుతున్నదంయు, మిరు ఆశ్చర్య పడ 

నక్కరలేదు.” 

వ్యోవహారిక భాషావాదం విశ్వపద్యాల యంలో ఓడి పోయిందిగదాఅని' 

* (పతిఎక్షులను గౌరవించడమనేది అప్పారావు సుగుణాలలో ఒకటని ఆయన సంస్మరణ 

సభలో (1015) ఒకవ క్ష పేర్కొన్నాడు. 
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దిగులుతో ఎవరూ మంచి మెక్క లేదు. స పై పెచ్చు, పెరీజె ఫికొరిగా పాఠ్య పృస్తక 

నిర్ధయాధికా రిగా మునుపుగూడా చూపి ఉండని పట్టుదరిను అ స్పొరాఫు ఇస్సు 

చూపసొగామి. 1916 సంవత్సరపు మ్మటిక్యులేషను పరీక్షలు | 9th #3 పాఠ్యాలను 

సూచిస్తూ, పూర్వకావ్యాలకు సంబంధించిన (సళ్నప్మ్యతాలను దిదే సనోయ పరీక్ష 

కులు ఫష్ష వ్యాపహోరిక పదాలను వాడిన విద్య్మారులకు మార్కులు తెగించడం 

గురించ అభ్యంతరం చెబుతూ; యం, ఏ. విద్యారుల లో ముగ్గురిని మాత్రమే 

ప్యాసు చేసినందుకు జయంతి రామయ్య విషయమై వ్యధ చెందుతూ ; ఇంటర్మీగి 

యెటు పాఠ్యపు స్తకాలను నిర్ణయించే విషయంలో గుమ్మడూరి 'వెంకటరింగా రాస్పకో 

భే'స్తూ; యప్. యస్. యల్, సి. పరీక్షలో ఆధునికొం ధనికి సంబంధించిన విషయా 

లను, గురించి సహాయ పరీతరులకు సూచనెలిస్తూ ; వశ విద్యాం య స్యవహారాళలో 

విశ్వరూపం ధరించి పాలఠలొంటూ నే వచ్చాడు. 
ళ్ 

చం లోపల తస జవసత్వాలు హారించుకుపోతున్నాయనే స్పృపారూడా ఆయసకు 

లేదు. 1914 జూలైలో విశ్వవిద్యాలయ పరీత్తకుల సమా ణళానికి షయాణమై 
కూడా, నా లేరు గ్గ లు స్రషను రు పోయేసరిశే, ఆగిపోవలసివచ్చింది. ఆ 

నెలాఖరులో మళ్ళిసుస్తీ.. భాషాయుద్దం ఆయన దేహాన్ని పీల్చి పిప్పిచెసింది. 

ఏట్సు ఒక లేఖలో రాసిసట్లు, “నిరంతరం పనిచేయడ డంవల్ల మీ ఆరోగ్యం సడలి” 

పోయింది. నీరసం, దానికోబాటు చికొకు, నరాల నలుసు. లోగడకూడా “ఊష్షం' 

తగిలిదిగాని ఇదిఅదికాదు, వది నాకోవచ్చు _ మి తవ చూపుడుసలే నే న యో టె వె చ్యులకు 

చూపించుకో వాలి. విశాఖపట్నం పెద్దాసు సతి డాక్తర్లు అఖం౦ండులు, కాబట్టి వాల్తరు 

స్రేషనులో బండిచేసుకొని సరాసరి పి, టి. (శ్రీనివాసయ్యంగారు ఇంటికి వెళ్ళాడు, 
జ్వవం రెండు మూడు రోజు ల్లో తిరుగుముఖం పట్టింది. ఒక గండం గడిచింది. 

జీవితం అంతా దిన దిన గండమేగాని ఆయుస్సు నూరేళ్ళలో సగమే. మళ్ళీ 

ఒంటికి (శ్రమ. మిత్రులతో, 'విద్యాధికారులఠో , | పముఖులతో ఊ త్రర్మపత్యుత్త తరాలొక 

వంక; ఇంటి కట్టుబడీ తోట సాగుబడీ ఇంకోవంక.| నవంబరు [8 నవిజయ "నగరానికి 

దాపునేవున్న వూటిగడ్తదరిని తన తోట చూడబోయాడు. ఎండ నిగిడి కాస్తున్నది. 

రెండురోజుల తర్వాతగాని దాని తడాఖా తన దేహాన కనిపించలేదు. మళ్ళీకాక, 
అయినా మొండికి పడ్డట్టు రేపపెండతోనూ- మాపబండలోనూ తోటకు పోయివస్తుండి 

నట్లు డైరీ చెబుతున్నది. ఇంట్లోవున్నప్పుడు కుదురుగా పండుకోక, కాలక్నేసంకోసం 
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వంటింటికి దారితీసి, వి _సరంట్లు కుడుతూ కూర్చుంటున్నాడు. కిళాంబి రానూనుజా 

చార్యుల ఇంటికో, కోటకో, ప వీధుల్లో కో కొళ్ళను నడుపుతున్నా కు. ఎండపొడ 

ఫీకుచెరుపసుమీ, అని 1895 లోనే డాకర్ (బె నౌనింగుచేసిన హెచ్చరికలు గాలిలో 
(J) 

కలిశాయి: 

పొద్దున్న యిలుకదలకుండా వున్నటయితే, బంసరెచరు తగ్గివుండేదిను 

కుంటాను. 

ఇవాళవరకూ నేను ఉదయం బయటికెక్కడికీ వెళ్ళందె. 

మీకు జ్యరం సాధారణంగా రాదనీ, వస్తే ఆప్తేకాలం వుండదనీ డాక్టరు 

(బౌనింగు నాకుచెప్పాడు. వొంటికి యేమ్మాతం ఎండతగలకుండా కాపాడుకో 

మని సలహాయిచ్చాడు. 

బహుశా ఊటీలో ఉండడంవ లనే మో, నా శరీరాని 'కేమాతం యెండం'టే 

గిటకుండావుంది. నరాలను ఎది నీరసపరిచిందా యేమిటి చెప్మా :6 

ధరా,మీటరు తప్పేమిటి, అది ఎప్పటికప్పుడు జ్వరాన్ని చూపె డుతూడంది. 

రడుప్పలో చురుకు మంటూ మొదలై పరపరకో సే;తగా నొప్పి. నల్లమందు మింగితేనే 

గాని లాభంలేకపోయింది. తు ఈ జ్వరం తగ్గుదల చూపింది, ఇది కొక 

శాళీయమా లేక కార్యకారణ సంబంధమేదై నా ఉందా ? ఎలాగై తెనేమి, ఒళ్ళు 

మళ్ళీ తేలికపడింది. లోకాభిరామాయణాలకూ లౌ కికవ్యవహారాలకూ మనస్సు మళ్ళీ 

మొగింది. ఎ సేటు కేనుతాలూకు పృతాలను మహారాణి లలితకుమారికో కలసిచూస్తూ, 

మళ్ళీ తోటకెసిపోతూ, మూడవమారు, ఆరోగ్యాన్ని అగ్నిపరీక్షకూ తనపాలిటికి 

అగ్నివంటిదే అయిన డిసెంబరు మాసపు ఎండ శిక్షకూ అగ్గంచేశాడు. జబ్బు తిరగ 

దోడింది. 

Heisa fit Subject for the British Museum, అని అన్నాడు 

డొక్తరుబౌనింగు, అయినా, తనకువచ్చిన (పమాదమేదీ లేదని భరోసా ఇచ్చాడు. 

విజమే, చూట్టానికి “ ఒంటూపిరి"వొడే కావచ్చుగాని సైకిలు తొ క్కే_వాడు, సొ 

స్యారిచ సే సీవాడు, ఈతకొ'మేవాడు, పింగ్పాంగ్ త హం "విశ్రాంతి లోపించడ మే 

ఇంతవండ తెచ్చి పెట్టింది. వీరాంజనేయుడై నా బలభ్రీముడై నా గుల్లకావల సిన వ్యాస 

ననన 

శఆనందగజపతి తనసంస్థానో ద్య|ోగులకందరికీ తలా ఒక నైకిలు మ్మ దాసునుంచి తెప్పించి 

ఇచ్చాడు. ఆర్ రొ జాల" అదేగా ప్పం 

15 
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కాలూ. వ్యారులాలూ తనవి. తమ హోదాకు తగినట్లుగా తమ “భృత్యువై న 
అప్పారావుకు రీవారాణి ఇచ్చిపోయిన బెంగుళూరు ఎన్తబండి పుష్పక విమాన మేమి 
కాదు. సూర్యుదకి గొడుగు గుడఅగ్షమని తాననుకోపచ్చుగాని, ఎండఅను వదూ ? 
శాలువామీద శాలువా, కోటుమీద కోటు, కాళ్ళకుసాక్సూ, ఒంటికిరగ్సూ-చలినుంచి 
కాపాదుతాయిగాని, ఎండో ? 

(బౌనింగ్ స్తానే సర్హనుగా ఉండిన నంజుండరావు సలహా మేరిలు రాతి భోజ 
నంలో పాలు తీసుకోవడం మామూలై౦ది. దాగా కొగి చల్లారిన పాలు, కాని 
1012లో నాలుక పుందుపడినప్పుడు, పాలు ముట్రవద్దన్నారు, అది మానగానే సాలూ, 
కాఫీ మళ్ళీ (ప్రవేశించాయి. మరి ఆ పాలే ఇప్పుదు వికటిస్తున్నాయి. విరేచనాలకు 
మందు పుచ్చుకోవడమే ఎరుగని మనిషికి పాలే మందుపని చీ"సేవి. ఇస్పుడు ఎంతేసి 
మోతాదులో కొర్చనేటుమిక్సం తీసుకున్నా, ముల వఏస్యానం కావడం లేమ. ఆముదం 
తాగి ఇటు మనిషి అటి పోయాడు. అరటికాయ, బెండకాయ శాకా లంకే నోరూరే 
జిహ్వకు అవి రెండూ నరిపడని వయ్యాయి. బర్నెయో మెన్యుపలీ (సెకొరోం మల 
బద్ధకానిక్రీ తగుమ్మాతపు జ్వరానికీ లంకె జ్యరమే కాదిప్పుడు, దాని వెంట తలపోటు, 
నోటిపూత, అరుచి. ఆకలి వెయ్యదు. తిన్నా అరుగుడు పడదు. కడుపు న. 

బౌంకుల దిబ్బగా సీరుబడినచోట నిల్చుని పదిమంది మధ్య చేరి లోకాఖి 
రామాయణం మాట్లాడుతూ King of Bunk గా పేరుబడిన గురజాడ అప్పారావుకు, 
లోకం ఇప్పుడు అభిరామంగా ఏమీ కనిపించడం లేదు. (పపంచ ౨ణం నీషణంగా 
తయార ౦ది. యె 

1514 ఆగస్తు 4 న బిటిష్ స్నామాజ్యం జర్మనీతో కొంది. ఆ తాకిడికి 

యూరపు ఖండం తూలిపోయింది. పరోక్షంగానె నా యుదం భారత దేశాన్ని 
తాకింది. “ఎమ్డన్ దెబ్బ" నటుంచినా, సిపాయిల 'రూపేజా, ల రూపేణా 

దేశీయ జన ధనబలాలు యుద్ధపు చిచ్చులో పడి బొగ్గుగా మాడక తప్పలేదు. (బ్రిటన్ 
అనుకూల (సచారమనేది లేకపోయినా, దేశీయులలో “లిబరల్సు" గానీ కాంగెను 
సంస్పగానీ ఆ దేశాన్ని కాదని జర్మనీని వరించే సమస్యఉండదు. మహాత్ముడు కొకో 
ముందు మోహన్దాస్ కరంచంద్ గాంది, సామాజ్యం కోసం ఒకప్పుడు ఐచ్చిక 
భటుల దళాన్ని నిర్మించాడని మరవగూడదు. ఆ సంవత్సరం డి సెంబరులో కాం గెను 
మహాసభ మద్రాసులో మళ్ళీ జరిగింది. గురకాడ అప్పారావు వెళ్ళలేదు. గవర్నరు 
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లార్ పెంట్లా( (Lord Pentland) హాజరె న ఆ సభలో బెంగాల్ పులి సురందనావ 
బెనర్తి రాజభ కి తీర్మానం (పతిపాడించాడు. అప్పారావు గుంట చప్పుళ్ళు కూడా ఆ 
తీర్మానంలో వినిపించకపోవు. 

యుద్ద (పారంభంలో “మిత” రాజ్యాలకు చుక్కెదురు కావడం అందరికీ 
విస్మయాన్ని కలిగించింది. మూడంపే మూడు వారాల్లోనే జర్మన్లు (ఫెంచి సరిహద్దు 
చేరుకోగలిగారు. (వాన్సులో ఉన్న |బిటిష్, (ఫెంచి సేనల నడిమి జాగాలో దూరి 
చీలగొట్టి దెబ్బ తీదామనుకొన్న జర్మన్ పథకం మాతం దెబ్బతినింది. నె పింబరు 
1914 నుంచి యుద్ద పరిసమా పిదాకా జర్మన్లూ, ఆంగ్లో _ | ఫెంచి బలాలూ ముఖా 
ముఖిగా నిల్చుని, కందకాలు తవ్వుకొని ఇనప ములుదీగె ఆవరణలతో కందక 
యుదకాండ (Trench Warfare) చేనూ వచ్చాయి. జర్మన్ తొలి తాకిడికి 
వెనక్కు తూలి మళ్ళీ నిఫాయించుకొన్న కొ తల్లో, డరెల్ (Darrell) అనే 
స్నేహితుడు లండనునుంచి ఆప్పారావు కొకజాబు రాశాడు (అక్టోబరు 10 1914). 
అప్పారావు జాబుకు జవాబే అది. (వాన్సు నుంచి _ అంతే బాంబుల వర్గాల నుంచి 
అతను బయటపడి, పదిహేను రోజులే అయింది. మళ్ళీ యుద్ధరంగంలోకి త్వర 
లోనే పోవాలి. పారిస్ లైబరీల నుంచి తనకు కావలసిన సమాచారం కోసం 
అక్కడి విశ్వ విద్యాలయంలోని హిస్టరీ పొసఫెసరుకూ. లై బేరియన్కూ రాసిన 
విధంగానే, డరల్కుగూడా అప్పారావు ఉ తరాలురాసి ఉన్నాడు. డూసే (0001ల) 
ని గురించి (పెంచి వాళ్లు రాసిన పు స్తకమేదై నా కావాలి.” ఈ వని యుద్దరంగంలో 
ఉండిన తన స్నేహితుడికి అప్పజెప్పాడు డరెల్. 

డల్ జాబు అప్పారాపు మనస్సును సా్యమాజ్యానుకూలంగా మార్చిఉంటుంది. 
జర్మనీదే యుద్దానికంతటికీ బాధ్యత, ఈ పరాజయాలకు గూడా తమ గొప్పతనమే 
కారణమట : పార్హమెంటరీ వ్యవస్తగల దేశానికీ సైనిక నియంతృత్వం గల 
దేశానికీ ఇదేనట భేదం. ఒకటి త్వరగా దెబ్బ తీసుంది, మరొకటి నెమ్మది 
మీద బలం పుంజుకొని కలియబడుతుంది. జర్మనీలా (బిటన్ కూడా 
భయంకరాయుధాలను ముందుగానే నిర్మించుకోకపోవడమే తమ నాగరికత ఉత్కు 
షతకున్నూ, (పజాతం(త' విధానానికిన్నీ గీటురాయి. అందుచేత భారతదేశం ఉదార 
హృదయంతో (బిటీష్ వొరి అపరాధ సహ సాన్ని మరచి కషకాలంలో ఆదుకొని 
“చర్మితలో మన్ననలు పొందాలి. గౌరవమైన పద్ధతులతో ఈ రెండు దేశాల 
సంబంధం అభివృద్దికి రావాలి, మా పరిపాలనలో అనేక లోట్లు, దోషాలు వుండ 
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వచ్చును. నిజమే అయినా మసం వేరు అసుకోరాదు. భారతీయులు ఇలాంటిస్వల్ప 

విషయాలను మరచిపోయి, మొత్తం యుగా గాన్ని దృష్టిలో పెటుకొని ఆలోచించాలి.” 8 
మ్మితిరాజ్యాల యుద పచారం బిఒష్ (పభుత్వ కరపత్రాల 'రూహిన అలుగు చేశాన స 

(పవేశంచిస కొలంలో ఆంగ్లేయుల. ఊఉ తర పెత్యు తిరాలు కూడా యువ ప్రచారానికి 
౧ par. "౭ అణాల వ 

ఉపిరొరించాయని ఈ లేఖ తెలియ చేస్తుంది. 

దీని (ప్రభావం ఒక ఏధంగా అప్పారావు చేత ,0౧ ఈంగ్యు గేయం 

రాయించిదనుకో వాలి, డరెల్ మాటలకు అప్పారాపు మోసపోయాడని కదు, చరిత 

విద్యార్తిగా లోకఘటనా పరిశీలకుడుగా యుగానికి గల జం తనంత తాను 

తెలుసుకోగణదు. జ్ఞానాన్నీ, స్వాతం(శ్యాన్నీ ఇచ్చే విదిష దొంతనం, 

వరకిలాలసపం అప్పారావు ఒక్కడి కేగాక ఆ కాలపు '“లిబంల్స్' యావన్మందికీ 
wm? 

పాతపాకీ కొ త్తి యుద్ధాలకు పొతసంధులే కారణ మసడంలోనే, అప్పొరాపు 
న. "a సే తో క 

(పత్యేక ఉంది, ఏం్బయిల్సు శాొంతిసుంధి నాలుగేళ్ళ కొపల ఉన్నా, గితచర్మితినుబట్టి, 

పొతసంధులు కట పెటుము 
(a 1) 

యుగ్ధముల గటి ఉనికి సలి ONY 20) 
ల్సి 

లోక ల యు యుకమె 
చం 

యు ద్ద మునె మారణము చేయును. 

అని ముందుచూపుతొ చెప్పగలడు. “నరుల పీనుగు షెంటొలలో “ళాం కివృతం” 
నాటుకోవడం అప్పుడే _ లోకమంతయు యేక మె యుద్ద పతికూల 

మైనప్పుడే _ సాధ్యపడ గలదు. కవిరున్న డ్రాసం రాజకీయఎత్తకు ఉండి 
ఉంటే, 1010 ళాంతిసంధి మరో మహాయుద్దా నికి రాదారి వెయ్యకపోను. 

శక్ర తివై రము" గురించి ఎన్నడూ నహనంచూపని ఈ కవి, 17.1191 కు ముందు 

చేదం చేంకటరాయశా స్రికి ఒక లేఖలో “సె నిక అనుభవము వ్యసనములలో చేర్చ 
దగినదని" రాయడం ఏంత కొల్చదు. 
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2 
శ్ర్ర్ర్రినందనామ సంవత్సరంలో (పపంచం గురించి మటుకే అప్పారావు టెంగ 

ర 

పెట్టుకోలేదు. తన మనస్సు వెనకతట్లు ఒకమూల అరలో మగతగాపది ఉండిన 
(a) 

కళింగదేశ చరిత రచనా పథకం, ఉన్నటుండి ఇప్పుడు ఉపరితలానికి వచ్చి 
రు 

పీడించసాగింది. 1914 జూన్లో బందరునుంచి ఒక అభిమాని చేసిన హెచ్చరిక 

దాన్ని తటి లేవగొటింది: 
యు రు 

మీ రిప్పటికే వృదులయిపోయినారు _ వెనకటి ఓపికలేదు. చర్మితరచన 
టు 

అలాగునే వుంచి పెసినారు. ఇతర వ్యాపకాలు తగించుకొని, మీరు తలపెటిన 
౧ ఘు 

చరితను పూ రిచేయడం మంచిది, 10 

అప్పారావు ఆరోగ్యం సరిగాలేదని తెలియని వాడేమీకాదు ఈ లేఖరి. 

ఎలాగ నాసరే ఓపిక తెచ్చుకుని ఆచర్మితనూ దానితోబాటు నిఘంటువునూ “దేశానికి” 

సమర్పించి పోవలెనని అప్పారావు మీద పెద్ద బరువే మోపాడు. చేశంవాణి అది 
కావచ్చు గాని దేహం ఎదురు తిరుగుతున్నది, ఏంచెయ్యడం ? తపనపడడం తప్ప 

ఈ రెండు విషయాల గురించి తానునిజంగా చెయ్యగల దేమీలేదు నిత్యాగ్నిహో (తం 

వంటి మనస్సును సముచితంగా పోషించేంత దారుఢ్యం ఒంటిక లేకపోవడమే 
అప్పారావుకు ఒనగూడిన అనర్హకాలలో కెల్ల పెద్దదైన అనర్హకం. ఆ ఒళ్లు వట్టి చెప 

నాగేలు. సంస్థానం కలెక్షరు ఫౌలరుదొర అప్పారావు ఆరాటాన్ని గమనించి ధైర్యం 

చెప్పసాగాడు. తాను ఈ (గంథాన్ని స్వయంగా పూర్తి చెయ్యలేక నేపోతే, 

తగిన సమర్దులను నియమించి, “మీరు వుంతే ఎంత బాగుండునో, అంత 

బాగా వారిచేత (వ్రాయించి నేను పూరి చేయిసాను .... మీ ఆశయాన్ని 

నేను నెరవేరుసొను. కాని మీ మీద నాకింకా ఆశపోలేదు. చరిత్రను మీరే పూ ర్తి 
చెసారని నా ఆశ £” 11 

ఫౌలరు ఉన్నాడని తానిక దాటుకోవచ్చునన్నమాట ః గిడుగు రామమూ ర్రి 

కూడా ఉన్నాడు. “పెంపుడు బిడ్డకు ఏ లోటూ రానీయరు. చావు గురించి తనకు 

చింతలేదు. చావకముందు చెయ్యకుండా విడిచిపెట్టిపోయే పనిగురించే చింత, 
పనికిమాలిపోవడమే బతుకులో చావు. అప్పావావిలా అనుకొంటాడని ఫాలరుకు 

తెలుసు; కొబశే ఆ జాబులో ఇంకా ఇలా రాశాడు : 
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మీరు ఆత్మజ్ఞాన సంపన్నులు. మానవుల కెరుకపడని అంతిమ యాశ్రా 

సలానికి బయలు దేరవలసి వస్తుందని మీరు ఖీతిల్లరు. చిరునన్వతో మృత్యువును 

పలకరించి, చి త్తస్తమిర్యముతో పయనిస్తారు. మరణమును ఆనందముళో 

ఆలింగనము చేసుకోగలిగిన ఆత్మపరిపక్యమును జీవితమున సాధించడానిశే, 

మీరు జీవించారు. నాకున్న్యూ అలాంటి ధృతి ఆత్మఏవిఘాతి రలగాలని 

నా అభిలాష, 

తన తప్పులేకుండా ధర్మామీటరు శరీర ఉష్లోగతను చూపుతూ ఉంది. 

“నార్మల్” కంచు తకు సువ చూపిందని దాని ననవలస్న పనేమి లేదు. నులదిద్ద కం 

పోతుందని ఆముదాన్ని ఆశ్రయి"స సే అది ఇలా పనిచేసింది కాబోలు: సూకలశొవ, 

“మెల్తిన్స్ ఫుడ్” తీసుకొన్నందుసల్లి జ్వరం తగినట్లనిసంచినా నిస్సత్సువగా ఉంటు 

న్నది. ఒంటిపూట తించపల్త సేమో ననుకొని తలో తీండ తినపలసివగ్బింది, 

ఇదేదో మామూలు బ్వరంలా లేదు. తనరు ఇరవె వై ఏళ్ళ బట్టి సుపరిచితమై పోయిన 

జ్వరం తీరే వేరు. 

1015 ఏ్మప్రల్ నాటికి అప్పారాపు ఆరోగ్యసితి గురించ ఆ నుసకం"టె ఎక్కు 

వగా ఇంట్లో వాళ్ళకు గాభరా పుట్టింది. మహారాణి లలిత కుసూ రికూ శా ఆ దోళ చెంద 

సాగింది. నిర్ణత్ష్యంచే "స మొదటి కే మోసం రావచ్చు. “కంటికి రెప్పపత” చూసి 

వె వెద్యం చేయవలసిందిగానూ, దానికయ్యే సమస్త స ఖర్చులూ తాము అద్చు గానేట్లు 

గానూ విశాఖ పట్టణం సెద్దాసుష్మతి సరను ఎల్లింగ్లను దొరకు స్వయంగా ఊఉ త్తం 

రాసింది. ఆ నెల 7న అప్పారాపు విశాఖపట్టణం 'బయల్దేరిపోయాడు. వెంట స od 

జోగారాపు అనే పనికురవాడూ, కుమారుడు కరకు ఉన్నారు. ఎ. టి, శ్రీనివా 

సయ్యంగారింట మకాం....ఎల్లింగ్గను చెయ్యగలిగిందంతా చేశాడు. కొన్నాళ్లు అక. దే 

ఉంచుకొన్నాడు. ఈ వ్యవధిలో పర్లా! మిడికి తంతికొట్టి గిడుగు రామమూ శ్రీని సలి 

పించుకొని తనన ద్ద రెండురోజు “లుండిపొమ్మన్నాడు అప్పారావు. ఆ శెద్లాట్లా 

ఒక రిమనస్సు నింకొకరి మెడలో పూలమాలగా కీలించుకొంటూ ఎలా వెళ్ళబుచ్చిందీ 

రామమూ రి స్వయంగా వరి రి స్తున్నాడు న 

నే నతన్ని చూడ్డానికి వెళ్ళినపుడు డాక్టరు నా కిలా సలహా యిచ్చాడు : 

“మీరు యెదుట కష్పిష్రంలే సరికల్లా ఆయన వు(దేకం పట్టలేక పోతున్నారు అదే 

పనిగా, జబ్బుమా కే మరచి మీకో సాహిత్యగోషి చేస్తున్నారు. చారిత్రక విషయా 

లను గురించీ, సారస్వతాన్ని గురించీ చర్చలు జరుపుతున్నారు. విపరీత మెన 
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అలసట కలుగుతున్నా లెక్క చేయడం లేదు. ఇలా అయితే ఆరోగ్యం మరీ 

పాడవుతుంది కద :' 12 

పర్లాకిమిడికి తిరిగి వెళ్ళాక అప్పారావుకు 4 తరాలు రాయవద్దనికూడా రొమ 

మూ ర్రిని కోరాడు డాక్టరు. రామమూర్తి మళ్ళీ అప్పారావును కలుసుకోలేదు. తానై 
ఉ త్రరమ్ముక స క. సనా. విడిచి వెశ్ళేప్పుడు రామమూ ర్రితో Rates| 

Fight our language reform battle to the finish అని అప్పారావుచెప్పినట్లు, 

సమకంలో ఉండిన అప్పారావు కుమారులు రామదాసు పంతులుగారి స్కృతిశకలం. 

రామదాసుగారిని పక్కకు పిలిచి రామమూ రి ఇలా అన్నాడట కూడా : “మీ నాయన 

శరీరస్పితి ఏమిబాగుండ లేదు. అది యెలా తిరుగుతుందో చెప్పలేము. నువ్వు (వాజ్జుడ 

వె వె నావు. ఏది యెలాగ నా ముందు కార్యం నడపవలసిన భారం నీడై వుంది కనక 

జాగతగా అన్నీ చూసుకో. మీ నాయకకి నాకు *షోడళి కర్మయందు నమ్మకము 

లేదు. అందు విషయమె నువ్వు అందరు చెప్పినఏ విని అనవశరపు వ్యయ 
(పయాసలు పడకు.” ష్ 

జూలె వచ్చింది. వస్తూ వస్తూ అప్పారావు అనారోగ్యానికి కాసింత ఆట 

విడుపు తెచ్చింది. అయినవారికి ప్ర రక్కాంది. ఫౌలరుకూడా థె ధి ర్యంచూపె పెట్టాడు. 

మరింకేం ఫర్యాలేదు. అప్పారావు ఆయనకు సళ్ళు పంపాడు, జబ్బు కళను మళళ 

పటింది.“చివరికి మీరు జయించారు. మీరు అందుకోదలచిన ఆదర్శాలు మీరు అందు 
కుంటారు. మీ కలలు నిజమొతాయి. అవి నిజమయేవరకు మీరు జీవిసారు.” చరిత్ర 
రచనకు కావలసిన పరికరాలు సమకూర్చుకొమ్మంబున్నాడు ఫౌాలము. 13 

ఆగస్టు గడిచి పోయింది. సెపైంబరు వచ్చింది. 1916 సంవత్సరానికి విశ్వ 

విద్యాలయ పరీక్షొధికారిగా నియమితుడై నట్టు జి. వెంకటరంగారావు తెలియపరిచాడు, 
మటిక్, ఇంటర్ తెలుగు పాఠ్యాల నిర్ణయంగురించి మళ్ళీ (శమ, మళ్ళీ జీవితం. 

మళ్ళీ కార్యోత్సాహ౦. ఆం. సొ, వ. వారి నిఘంటు (పయత్నాలు ఒక కొలిక్కి 
వచ్చాయట. వేదం వేంకటరాయశోొ స్త్రి ఇబ్బందులు గ దక్కొంయి, (పధాన 

సంపాదకుడుగా నెలకు రెండువందల పైచిలుకు ముడుతుంది, పోనీలే పాపం : 

అక్టోబరు వచ్చింది, అయినా పూరి రి స్వాస్ట్యం చేకూరలేదు. జబ్బు 

నయమయేట్లులేదు. భూముల గొడవలు వచ్చిపడ్డాయి. ఒగిపురంలో పొలాలు 
చేస్తున్న రె తులు శిసులివ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కృష్ణసాగరంవద్రనున్న 

సొరాలను 5 సంస్థానం వారు కొని వేసె వాటిపీడా తనకు వదులుతుంది. 
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ఎండకాలం విజయనగరాన్ని నవంబరుదాకా వదలిపెట లేదానంవత్సరం. 
ఎండలతోవాటు జ్వరం రానేవచ్చింది. గవర్న మెంటు ఆస్బ,తి డాక్టరు చాపొ మంగ 

పతీనాయుయు _ “డాక్టర్ మేంగో” _ చికిత్స చేస్తున్నాను. సనిసొయాగికి 'సెంబరి 

జోగారావు _ “హోల్కార్” - ఉండనే ఉన్నోయిః 

రాశతప్పని చాఖును తలచుకొని దముచుళోవడ మేంపని ? చన జీవితం 

ఒకకొసకు వసున్నటుంది. ఏంచేళాదు తానీ బతుకులో ఏమేం చూశాను, ఏమేం 
A మనీ, 

కోరాదు, ఏమంపొందాడు, తస టీవితినౌర ఏవి మూడేళుగా నిలచిన ఈ ఆశయాన్ని 
res a 

విడిచిలంగరె తి అజ్ఞాతసీమకు (పయాణం కొట్టటో తున్న ది.తిరిగి ఎక్కు చూచు 
ఆజం స ఛు 

కొని అనదె న ఈ జీవితాన్ని అంచనా పసుకోవలసిన తరుణమి దే, ఈపయత్నింలోనే 
రి 

లంగలెయుయు అన్నగేయం మనస్సునుంచి కాగితంమీదికెక్కింది. భాషలోనూ 
భావంలోనూ బెన్నిసన్ సుతి సు (Ulysses) ఖంఎకితో సామ్యం లేకున్నా, 

నౌకాసంకేతం ఉభయసామాన్యమే. అసగేయానికి తానే నాయకుచె అప్పారావు 
(yore 

చేరగోరుతున్నది భూ పసంచకంలో స్వరతుల్యమెన ఏభాగాన్నీకాదు. చా: కొసనీడ 
భి LN 

కూడా దానిమీద (పసరించలేదు. జీవితాన్ని తుళలాఎండాని కెక్కింది తూసున్నాడు, 
జా 

వెలకడుతున్నాడు. 

అయిపోయిందా లెక్క అప్పుడే ? ఆయనకు తెలియకున్నా, ఆయనకథ 
కావచ్చింది. మృత్యుస్పర్శ ఏ పంక్తిమీదా లేదనేగాని, గేయంమొ శ్రానికిగల 
నే సథ్యమూ అంతరార్హమూ అదే. నవంబరురూడా ముప్పాతిక భాగం అప్పుడే 

వెనకబడింది. అప్పారాపు ఆరోగ్యరేఖ నానాటికీ వంగిపోతున్న ది. విజయరా మగజసతి 

చెవిదాకౌవెళ్ళింది ఈవార్హ. ఆయన రబురుపెట్లాడు. చివరికోరిక ఏమిటో నోరువిడిచి 
చెబితేతీరుసామన్నాడు. తనకుసంస్లానం నుంచి ఏమీవద్దు. తన కోర్కె, వేల సంఖ్యలో 

ఉన్న తన (గంథ సంచయం మహా౮శా వారి కోళాశాలలో ఉంచివేసు”ొ నేందుకు 
విజయరామ గజపతి అనుమతించడ మొక్క_'పే ! ఎందుకంటే తాను నీద (బాహ్మణ 
పిల్లవాడుగా ముప్పై మూడేళ్ళ కిందట విజయనగరం (ప్రవేశించినస్పుడు, మహో 
రాజావారి విద్యా సంస్థలే తనకింక విద్యాభిక్ష పెట్టాయి ; తరతరాల స్తానిక వివ్యార్లు 

లకు తన పు సక సంచయం ఇంత పెట్టగలిగితే చాలు.... చందశేఖిరకాస్ర్రీ .... 
ఆనంద గజపతి .... ఆస్థాన విద్వత్కవులు .... సహాధ్యాపకులు .... సహాచ్చా 

(తులు....వెనుకటి రోజులు : మనుషుల నునస్ఫుళలో దేవతల అంశనూ, రాక్ష 
సుల అంశనూ చూశాడు తాను. కష్టమం జే ఎంత రుచి చూశాడో సుఖాన్ని అంత 
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అనుభవించాడు. పేదరికం నుంచి బయటబడి ఎంతో కొంత సంసన్నుడయ్యాడు, 

రాలే కోరికలు నేల రాలుతూంపే, కొ త కోర్కెలు పూతబటి పిందె తొ డగుతూ 

వచ్చాము. సంజరాన ఉంద పటట నిక మనస్సు పడ్డాడు... తానొక సూక్ష్మ 

(ప్రపంచమే కాగలిగాడు. 

స్తూల (సపంచాని కేం, బోలెడంత : అప్పల నరసమ్మ తనకు భార్య 

మాత్రమే కొడు నేస్తురాలున్నూ,. మగడు కసరుకోవడాలూ ఆలు మూతి ముడుచు 

కోవడాలూ తమ సంసారంలో లేవు. తాను లోకాన్ని మూపున వేసుకొంటే ఆవిడ 

తనను కంటిపాపలా చూచుకొంది. కోటపేటలు తానేలితే, ఇంటి నావిడ చక్క 

దిద్దింది. అసిత్తుగా ఉన్న తనకు బిడ్డల నిచ్చింది. పెద్దమ్మాయి లకీ ఇ నరసమ్మ 

కడుపు బంగారంగాను, కడుపునిండా 'బిడ్లలే : ఆరురు. అందరూ తన కళ్ళముందు 

మసలుతున్నారు. మరి “బాబు” ఉన్నాడు : బహు "మెతక మనిషి; నోరెత్తి గట్టిగా 

మాటాడలేనంత సాదు? ఎలా నెట్టకొసాడో ఏమో: ఫౌలరు దొర హామీ ఇచ్చి 

ఉన్నాడు. తన కుమారుడికీ కుటుంబానికీ ఏలోటూ రానీవ్వడు. అయినా “బాబు 

కూడా తనలా సేవకా వృతి చెయ్యడం తనకు సుతరామూ ఇష్టం లేవ. ఏ నౌకరీ 

చాకిరీ అక్కగ్లేకుండా ఏదో ఇంత వసతి ఏర్పడి ఉంది. “బాబు కూడా తన కొక 

మన(వణ్లి ఇచ్చాడు. మొన్ననే బారసాలకూడా జరిగింది. ఇక చిన్నమ్మాయి 

అప్పల కొండమ్మకు మూడేళ్ళ క్రితమే పెళ్ళి అయింది. పిల్లదింకా కొప్పరానికి 

వెళ్ళలేదు. 

కోడి సంతులా పిల్లలు. ..ఇలాంటి పిల్ల లకోసమే తాను భాషగురించి, కవిత్వం 

గురించీ మార్చు కావాలి "మొ(రో అని, నె తీనోరూ కొట్టుకొంటూ వచ్చింది, వీళ్ళం 

దరి భవిష్యత్తు ఆశామయం కావాలి. దిగుళ్ళు వీళ్ళ గుందెల్లో గూళ్ళు కట్టుకోకూడదు, 

ఈ పిల్లలకోసం కూడా పాటలు రాళొడు తాను. (వాటిలో. తున. ఈ 1930 

దాకా అచ్చువడలేదు ఆ సంవత్సరం భారతిలో తొలిసారి అది అచ్చ వచ్చింది.) 

సంవత్సరంలో చివరి మానం మొదలు కావడానికి రండు మూడు రోజులు 

వ్యవధిమాతమె ఉంది. షష్టిపూ_ రికి ఆరుసంవత్సరాలు మాత మెఅడ్డు ఈ జబ్చ్బేం 

చేస్తుంది ? “డాక్టరు మేంగో థె ధైర్యం చెబుతున్నాడు. అయినా అతని మాటల్లొ 

అతనిశే నమ్మకమున్నట్టులేదు. రోగి కోరిందల్తా CE వె వైద్యు డేంవె వెద్యుడు ? 

సామెత ఉండనే ఉంది. వె ద్యుడు శాగమందీ రోగి కోరుకొందీ పాలేనని ; అలా 

ఉంది “మేంగో” పెస్రేపథ్యం : కోరిన వంటకాలన్నీ చేసి సిపెట్రమంటున్నాడు. నవంబరు 
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27 న తనకొక కోరిక పుట్టింది. పూంసౌహారం తినకు నిషిదోకాదు. కాలేజీలో సని 

చేసున్న దొర ధర్మమా అని కోడికూర అప్పుడప్పుడు అందుతూ వచ్చేది! 

మరి ఇప్పుడు వరిపిట (301069 మాంనం యుగికి మనస్సు పోయింది. ఎలా ? తినాలి, 

అంత. కోటకు, రాభివాసొనికి, లలితకుమారీ దేవికి అప్పారావు కోరిక రెక్కలు 

గట్టుకొని వెళ్ళి ఆత్మనివేదనం చేసుకొంది. ధర్యతిల్ని సాయంకాలానికే వండించి 

భక్రితో అప్పారావు “పండిత్ "ళు పంపించింది * 

నవ..బరు 29. కుమారుథి చేరదిలిన గిడుగు రామమూ ర్రికి ఉ తరం రాయిం 

చాడు-కట్రక దపటి ఉత్తరం, 

... నవంబరు (1. కొ కో బహు* నపము. లోకొనికంట ముందు తనకే 

అల్లదారింది, తన గోస మే నన్నట్లు అరుణో దయమైంది. రశ ల (ప్రశ్న వేస్తూ 

శాంతాకారుదై సూర్యుడు మేడగది. కిటికీగుండా దూరి వెడల్పాటి. వెలుగు 

కొలు గదిలో మోపాడు. కింద అలికిడి లేదు, ఇంత నికట మెందుకు 

చెప్మా ? ఎవరిశేనా సుస్తీ చేసిందా ? .... తసశేనా ! ఎంత మఠిమరుపు! .... 

అయినా తనకేం ? మహారాజులా గున్న టుంది. ఆచుగో “మంగో'....అడుగో 

“హాల్మార్”.... మరి ఈవిడ అక్కడ చేతులు కటుకుని ముఖం నల్లకష్పు 

వేసుకొని పసలేని చూపులతో “దాబు. - " 

గోడగడియారం సంగీతంతో సహా ఎనిమిదిమార్లు కొట్టింది గంటలు, 

చలిగాలి కొడుతూంది. అయినా లోలోపలనుంచి “సెగ లెగటోస్తున్నది ఒళ్ళు 

అబ్బ.... ఈ దుస్తులు క్ 

* రోగుల దర్హాగురించి అప్పారావు స్యయంగా (గు. ర. మా. ము పు. 102) ఇలా 

రాసుకొన్నాడు వ 

జబ్బుతో మంచాన పడ్డప్పుడు రోగికీ చింతే; చేనేవాళ్ళకీ చిరాలే. చెయడం ఎంత 

కష్టమో, చేయించుకోవడం అంత. 

య్ ఖః Re 

స్పుప్టీచేసినప్పుడు రోగికి తనను జ్మాగత్తగా మర్యాదగా సున్నితంగా ఇతరులు కని పెట్టుకొని 
వుండాలని వుంటుంది. తనకోరికలు చెల్లిసూవుం'పే. ఆదేశాలు పాటిస్తూవుం టే, అద్ దాక దర్జా. 
బాగా వున్నప్పుడు నోరు మెదపని మనిషికి వైతం మాట్లాడాలని కుతూహలం. ఎవడూ 
మాట్లాడని విషయాలు మాట్లాడే ధైర్యం అతనికి వస్తుంది. 



అరుణోదయ ం౦ 295 

దుస్తులు తీసివేశారు. ఉన్నికోటూ, ఉన్నిషర్డూ, కాలికి 'స్టాకింగ్సు"కూడా 

తీసి వయవచ్చు, ప్లానలు షర్షుచాలు. ఇది తనకు కర్తుని సహజ కవచమంతగా 

మచ్చిక పడి ఒంటి చర్మమంతగా మారిపోయింది. “ఇది ఉంటుందిలెండి £” 

శనమాటలు తనకే వింతగాఉన్నాయి ! రెండడుగుల యెడంలో ఉన్నవాళ్ళకు 

గూడా వినిపించినట్టులేదు. పిట్టా కూతా రెండూ చివరకు కొంచెమే అయ్యాయి 

లాగుంది. దంపిన తాంబూలం వేసుకొంపే నాలుక కా సనసిగా ఉండవచ్చు. 

“కోకోఐ ను నరాలకు కాస చురుకెక్కించవచ్చు.... కోరిక చెప్పాక గూడా 

“బాబు కదల డేమిటి ? డాక్టరువంక చూస్తున్నాడు. “మృగ” వద్దంటాడని 

భయమా ?....“మేంగో” ఒప్పుకొన్నాడు. బాబు కిందికి దిగివెళ్ళాడు. కావలసినవి 

పైకి వచ్చాయి. తొంబూలం ఎరుపు పెదాలకు పట్లింది. నాలుక పండింది. వ్మరనెన 

చిరునవ్వు మీసొలగుండా తీగవంపులా సాగింది. 

8_20 అవుతుంది ఒకటి రెండు సెకనలో. 

“Mango, వీటిని వేసుకోవచ్చునో కూడదో, బతికుంకే ఆహారళాస్త్రం 
మీద ఒక పు సకం రాసాను”. 

తీగ దాగా సాగింది. ఇంకాసాగి పలచబడి నన్ననె పోగ పోయింది.... 

తెగింది....విస్మయం....తల తేలిపోతున్నది....గుండె సందడిసున్నది....మగత, 

ఆరిపోయిన వొగ్గుల కుంపటిలా మారిపోతున్నది ముఖం. మేడమీద 

గది త్వరలోనే కిటకిట లాడిపోతున్నది. డౌర్షరు మంగపతినాయుడు 

అప్పారావు వద్దకు వెళ్ళి కనురెప్పలు మూస్తున్నాదు. జేబురుమాలు తీసి 
ముఖాన కష్పుతున్నాడు. డాక్షరు ముఖం కనీళ్ళతో నిండిపోతున్నది. మేడ మెట్టు 

గబగవాదిగి వీధిలోకి వెళుతున్నాడు. అప్పటికే ఆయనకు పె నుంచి ఏడుపులూ, 

శోకాలూ వినిపిసున్నాయి. - 

వీధి కలవరపడింది. పోయి తన కలవరపాటును సందు కందించింది* 

సందు గొంది కందించింది. ఊరు ఊరంతా కలవరపడింది. కెరటంమీద 

కెరటంలాగావచ్చి “కి రిశేషులై న” గురజాడ 'వేంకటప్పారావు పంతులుగారి 

ఇంటిమీదికి పొంగుతున్నది జనం. “లలిత్ ” తీర్దమోతున్నది .... ఇటు నూర్యు 

డటు తిరిగి మూడు గంటలై నా జనం తగ్గలేదు. ఇక తప్పదు. జనాన్ని తోసు 
కొంటూ అప్పారావును చేతులమీది మేడ మీది నుంచి కిందకు తీసుకువచ్చారు. 
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కాలేజీ మూశారు. కచ్చేరీలు మూశారు. దుకాణాలు మూశారు. ఇది 
శోక దినం....పాతికేళ్ళుగా ఆంధదేశపు చిత్రపటంలో విజయనగరాన్ని ఉడా ; 
లంగా పెలుగొందజేసి, ఆనందగబవతి ఇంకా జీవించే ఉన్నాడనిపించిన ఒక 
వ్య క్రి (పొణశ కిని కోల్పోయి శ్మృళానాన్ని చేరుకున్నాడు.... 

మహాధాగుడె న ఆనందగబపతి హయాము ఒంతరించింది నిజానికి 1997వ 
28 న కాదు, ఆనందనామ నంవత్సరం 1915 నవంబరు 80 స మాత్రమే, “ పెరరీ క 
హయాములో ఏథెన్సు నగరంలాగుండిన విజయనగరం "* ఆ తర్వాతనే రాజ 
మహేందవరానికి తీసికట్రయింది. అప్పారాఫు (బతికి నన్నాఖళ్ళా, దానితో సమ 
పుట్టీ కొవడమే గాక, కొన్ని విషయాలలో దాని తలదన్నేటట్లు వ్యవహరించింది. 

అయినా ఆ మహోదయుని (పథావం మృతిని దాటి మూడు పువ్వులూ ఆరు 
కాయలుగా వికసించి ఫలించింది. అలా కలగలిసిపోయాయి పగటి వెలుగు వెలువలో 

(0౧ 

అరుణ రేఖలు. 

కతతులాలతంరునులు వాపును తననన ననున గుడ నరు anna a NEN UNNI 

+ ఈ పోలికను తెచ్చి చూపింది డాం బుర్రా శేషగిరిరావు వ్యాళ సం,గహములో 
Our Master and the Modern Telugu Movement అనే వ్యాసంరాస్తూ ఆయన 
ఇలాగన్నాడు ; 

... having lost its courtly intellectual centre, literary life 
in Andhra became provincialized and Rajahmundry -under 
Veeresalingam Pantulu continued its intellectual lead and 
became the leading open forum for Andhra literary effort. 
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Fs 
గుంరణడాడ అప్పారావు రచయితే కాదలచుకో లేదు. తలచిందొకబశే జరిగ 

పూర్తి రిగా ఇంకొకటి. ఇతరులు రాసింది చదివి ఆనందించడంలో తృ పి ఉంది, 

స్వయంగా ఆనందగజపతి (పేరెపణ ఒక వంక, ఆస్తాన కవి పండితుఐ విద్యా 

స్పర్తల (ప్రభావ మింకోవంక. తనకేత మళ్ళీ కణం పట్టించాయి. అయితే సమనొ్ష 

పూరణం వంటి లఘు విషయాలవరకే ఈ బహిః,పేరణ వ్యాపించ గలిగింది. 
cr 

మరికొన్నాళ్ళకు కలిగిన అంతః పేరణ అప్పారావుచేత ఏమీ రాయించిండీ లోకాని 

కంతా తెలుసు, 

యశస్సు, అర్హమూ _ ఇవి ఆయన నీ కావ్యసృజనవె పు ఆకర్షించలెదు, 
తనకొక (పయోజనం _ సంఘాభ్యున్నతి, ఒక మార్గం - సులభ సుందర వచన 
రచన, ఉండి సాహిత్య సృజనవె పు నడిపించాయి. సామాజిక *దురాగతాలను 
బహిర్షతం చేస్తూ ఉన్నత నై తిక భావాలనూ వ్యాపి చేయడంకంపె, మిన్న అయిన 
లక్ష్యమూ (ప్రయోజనమూ సాహిత్యానికి వేరొకటిలేదు.” పుక్కిటి మ. 
రచయితలు కాలక్షేపం చేస్తూపోతున్నారు. జీవితం నుంచి వా స్తవ సంఘట 

కావ్యవస్తువులు కొవటంలేదు. (పజలను పైకెత్తగల రచనలు "కత 

భాష గహనసంగా ఉంటున్నది. (గాంధికొన్ని ఆ భాషలోరాసే కవి పం 
“చాపగొ టి చెవులు మూశారు.” నాటకరంగం దిక్కు_మా లినసితిలో ఉంది. “పహంగులు 
లావై పోయాయి. సీనరీలనీ చమ్మీదుస్తులనీ నంగితమసీ కంటికీ చెవికీ మా,శమే 

రం 
బ్ 

ఇంప్పళూర్చి (పిత్తకుల హృదయసంసాారాన్ని ఉపలకించిన నాటకాలూ, బాజా 

సమాజాలూ కుప్ప తెప్పలుగా వచ్చిపడుతున్నాయి. వచన యుగంలో పద్యనాటక 

ఇంకా ఆదరణ పొందుతున్నది. (పజల అభిరుచి అధమ సాయికి చేరుకొంది. 

వాళ్ళకు (గంథ పఠనాసక్తిలేదు. ఏదైనా మార్చు (పజలలో కొనితేవాలంపే, 
ఇతివృత్తం, _పయోజనం, రచనాశై లి, అన్నీ ఏకోన్ముఖం కావాలి. తెలుగు 
సాహిత్యానికి ఒక ఉన్నత సుస్టితి ఏర్పడేవి అప్పుడే. 
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యూర పువేశాలలో “రనేజాన్సు' ఫలితంగా లలిత కళలన్నీ సంజు కొన్నాయి 
గదా, మసచేశంలో వచ్చిన 'రినేకాన్సు' అలాంటి ఫలితాలను కలిగించలే దేమిటి 

అని ఎన్నినూర్లా అనకు తానొక పళ్న వేసుకొన్నాడు. రచయితలలో గతాను 
గతికత్విం 6 నిపించి నంతగా స్వతం(త రచనో త్సాహాం రనువగలశింలేదు. సపలలు 

గాం, నాటరాలుగానీ ఒకటీ అరావఎ సరిపోవంటూ, [పొఫఫదు టెబిటురోటి 
అప్బారాపు 1895లో ఒకమాట అనివన్నాడు : “స్వ చే య సొరస్మల విలు పతక 

అలల 

కారణం బొకే పై పుంటుందినుకుంటాను. సొపొత్య పొాఠములలో విద్వాలులరు 3 వలి 
haf 

లోను, వస్తువిన్యానములో సు యిది మంచీ, యిది చె చెప అనీఫెడటీసి వాటి ౧ గోగోగు లను 

వోధింపకుండుట, రసానుభపమూ, విజేచనా లేః మ కారణమని నా ఉహల! 
Ww యా పుసముద్చువదు తూన్న జొయి, రిచియితిల ఎప్పటికి ర్స్ప్రుటు ఎద్యాలయమాల నుంచి 7 పెకీ 

య. 

రాసూ సంగా సనా బాకా; sn, గుడా శిశ్రయాన్నీ బతూరు(ూ, సా బాత జీవితానికి poner) 

CY 

అ ఊప౦ంపోయసలసి ఉంటుందని అనుకొన్నాడు. ఆయన ప బృృష్నిరి, సాహిత్య 
f 

గ్గ 

le వనం విద్యా సద్దతుల సంస్కరణం 8 తోటి ముడిపఎలదీి. మరి ఈ రెండోవది ల 

షా దో సిన విషయంలో, అఆభనిక సదతుల నమలు పరచడలలోటి అంక ఉంది, 
(9) 

* MT eI శో ర్ట ఈటీ Fa (గా a టో ప wy Ay Hm 1? wk, త రడయితల మీద అప్బొరావు ఆశలు నిలుష్రకోడానిడి HOW 
) 

అలాంటి కొ తరచయితొలను ఎకి క. రానీయకుండా సాంప్రదాయం పనతులపేర 
Wt 

పాండి త్యం ఓ అర్, ఓ కూటమి అదుతి గులు తూ వసున్నగి. పెండితుడే 3ఏకాటగిన 
సో శి! 

నాడనే దురభిమానంతో భూడిన అధికార దృర్పథిం, గతచరితి నుంచి సర్మకమించి 
ంది కొక్కొండ ప ౦, చేదం వేంకటరాయశాన్త్ర రళ్ళకి, పటిపండితుడే 

గాని కవికాడు. మరి, వేంకటరాయశా శ్రీ కవనం నారికేశపారోం కంటు క్రతినమాయె! 
పంకఏరత్నానికీ, వీరేశరింగానికీ, 'త్వంశుంఠా త్యంశుంఠాి వరసలేగాని సరసాలు 
లేకుండా పోయాయి. 5 8 “ఉద్దతుల మధ్య లేగలరుండ 6వరమె 7?" మాట 
మాట్లాడి, అలంకార కంప లక్షణ (గొంథాలనుంచీ భోకొలరు ల్లోకాలే 

ఉద్ధరించి చెవులునించి నోరుమూస్తారు. స్టిరపడిఉన్నది (పతీదీ శిలాళాశ్వతమే. 
దాని యోగ్యత విషయ'మె (పశ్నించినవాడు అపండితుడు, పితూరీదార, హూణ 
విద్యామా(త్రపరిచయుడు, సం పదాయద్వేషి, పండిత విరోధి, (వాహ్మణ కలం 

పెనీ, హైందవ మతంపై నీ క త్తిగట్టిన ఆతతాయి. అతనిది, చేంకటబరాయశొశ్రి 

చూపించిన విధంగా, “శుష్క స్తనీ కంచుకన్యాయము”. “ఎడ్యుకే శుడు జెంటిల్ మెను” 
గురించి శాస్తి ఇలాగన్నాడు : 

€& 
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ఎ౦జొ కొన్నాయి 

గింవలే దేమిటి, 

లేదు, నవలలు 

“తయిటునోటి 

విలు (పతక 

"యులు 3 3 వాలి 

! దాగోగులసు 

నా ఉపా”! 

'నుంచి సెక్టి 
a 

"క జీవితానికి 
ర్ సాహిత్య 

ఈక ఆంనవవీ 

అంంపిచెంది, 
aE 
Ww 

పవతులపేర 
అ 

కఎకొావగిన 

సం కమించి 

'టిపండితుడే 

తినమాయె; 

) సరసాలు 
Cu మాట 

స భోకారే 
ఛు 

కౌళ్వతమే. 

1, హూణ 

,ణ కలం 

'రాయశా స్రీ 

టిల్ మెను” 

= 
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“ఈ యెడ్యుకేపెడు జెంటిల్ మెను హౌణ విద్యయందు ఎడ్యుకేషన్ 
గలవారేగాని ఆర్మధంబున పవీణులుగారు....వీరు (పాయికముగా రెండు 

తెలుంగుమాటలకు మూ(డు ఇంగీషుమాటలు కలుపక నోరు తెరువలేరు....” 
“ఆంధంబున ఎడ్యుకేషను గలవారు ఇతరులు...” 2 

సంస్క్యుతాం[ధోభయ భాషా్యపవీణులై న మహాకవులు పూజించిన ఆంధ 

వాగ్లేవికి “చరమదశను సాధించినవారు” ఎలాంటివారట ? “సంస్కృత మెయు (గని 

కవులు, చదువని కవులు, సమాసమొలనివారు, అలంకారము నొప్పనివారు, యతి 

ప్రాసల హితళ్యతువులు, అక్షరద్వేమలు, జాచిత్య బాహ్యులు ....”. 3 కశ్చియన్ 

కాలేజిలోతనను కలసి (ప్రస్తుతాంధ సాహిత్యస్పితిని గురించి మ 
“ఆధునిక ఆం ధసాహిత్యం యేమైతేనేం; దాన్నినేను పట్టించుకోను” అనేధోరణిలో 
మాట్లాడినట్లు అప్పారావు డై రిలోవుంది. వేంకటరాయశా స్రీ పై అప్పారాస్పకుఉండిన 

గురిఅంతా ఇంతాకొదు. అయినా వారివై ఖరుళలూ, లక్ష్యాలూ పరస్పరం భిన్నమైనవే 

గాక బాహ్యమైనఏ కూడాను. ముందు 'తరాలువారు “గ్రామ్య వీరులు” కాగూడదని, 

“సలక్షణాంధ్ర” భాషలో రాయనూ, మాటాడనూ నేర్వాలంపే “ “సుష "గా చదువు 

కోవాలని వేంకబరాయశాశస్రి వంటి పండితుల అచంచలాభి పాయం. విడ్యా 

నాలు సామాన్యులవరకూ విస్తరించేందుకు రచయితలు వ్యావహారికంలో రాయాలని 

విద్యారులు వ్యావహారికొన్ని అలవరచుకో వాలని అప్పారావు వంటి 

ఖై 

4 అహ చ్ లో yr య 
TTT] 

అభిలాష. 

శాం వీరేశలింగం, ఆయన అనుచరులూ వాడుకచేస్తూ వచ్చిన నులభ్మగాం 

సదభి|పాయడే వుంటూ వచ్చింది, 

పడుతున్నదని 

సంధి 

శైలి గురించి, కొన్నాళ్ళవరకూ అప్పారావుకు 

(గాంధికం ఆధునిక నులభవచన రూపంలో వ్యావహారికొనికి దగ్గర ప 

సంతృప్తి కలిగింది. పరుషసరళాది హల్లులనల్ల దుతసకృతికాలకు కలిగే 

కార్యాలను కొన్నిచోట్ల పాటించకుండా వీరేశలింగం దూర్లం చూపాడు. సంధి 

స్ఫూతాలను సర్వ త్రపాటించాలనే నియమాలను స్కూళ్ళలో పండితులే సడలించారు. 

వేంకటరాయశా స్రీ తెలుగు నాటకంలో తొలిసారి (గామ్యభాషను _పయోగించాదు. 

వ్యావహారిక సన్నిహిత (గాంథికభాషను రచయితలు ధారాళంగా వాడుకుంటున్నారు. 

ధావపకటనకు (ప్రాచీన (గాంధికం తగినటువంటి సాధనం కాదని పదిమంది (గహి 

స్తున్నారన్నమాట £4 బాగుందిగాని, అక్కడితో అప్పారావు ఊరుకోలేదు. ఈ 
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తగి గ్సి తాత్కాలిక లు అయింది. సులభ్మగాంధికం చెతీపోయిన (గాంథిర ను, వ్యావ 

హోరికీం అలాక్కొందు. ఇషా రాబ్య౦ గా సంధిసూ(తాలను ఉల్లంఘించవం, (గాంథిక 

ఖొసా | (శ్రేయస్సుకు తగని పని. అధీ ఇదీగాని ఈ సుల) (గాంఖకొన్ని నిరాక 

రించి, ద్యావతో 05 థాషనే రచయితలందరూ ఆశ్రయించి పలన ఉంటుందని, 

19 (1 తర్వాత అప్పారాపుగట్టిగా వాదింస సొగాదు. సులభిమనే కాదు, భావ 

(పకటసటు అది చేళూర్చుగలన్ని పీళ్ళసు (గ్రాంథిక భాష చేకూర్చజాలదినికూడా 

Ew అధి పాయం, (పజాహృదియాన్ని చేరుకోవడానికి ఇది రాచవాసే. 

వచనానిక్రీ కొవిత్వానికీ కూడా వాడుక భాష ఉపయు రోం కాగలదా? 

బ్య్యూన కీసెడ్షుగుకీ ఒకే మర్మతమా ? దీర సయాసాతలు, Stes గాలి సై 

గాని రనిపెంచని శన్రాలు DODD తర సంవత్సరాల (దతం వాడు డున సుబట్టి 

ఏర్పాటు అనిన వ్యాకరణ సూతాలకు అనువుగా ఉండే జరమ (పొచీన క్ర 

రూవాలు, వీటితో నిండి ఉన్న కాష్యభాష, రాస వాడికీ చుదిచవాతకీ ఫూ రగా 

ఒంటబిటి రక్త సారంగా మారిపోయే వీలులేదు పం౦దితుథే స వా 5 పత్యారి 

కారిగా నిలబెట్టడానికి పనికి పసున్నదిదె. “ఇర్కడ సండితుచ నంత మాతం 

చేత ఎవదైనా కదే, భాషను రూపుమాపి వీరు తాము రాసిన పుస్తకాలను నోరూ 

వాయీ లేని స్కూలు పిలల నె తిన రుదుతున్నాలరు,”? ప్రాచిన పెద్యికొవ్యాలను 
గా | టు 

విద్యారులు చదవ గూడదని అప్పారావు అధి ప్రాయమెన్నడూ కాదు. వాటికి తోడు 

నపీస వద్య కావ్యాలను కూడా వాళ్ళచేత చదివించవలసి ఉంటుంది. అయితే ఇది 

వేంకటరాయ శాశ్రిరి సమ్మతం కాలేదు. ఆయన గారి నిర్హయం ఇలా ఉండింది: 

“ఇప్పటి కవిత్వము చాలమటుకు పట్టి డి ర... వ్యాకరణము దుష్టము ; ఛందస్సు 

లోపఖోయి ష్రము; నాట్యళా స్త్ర షం పష టొ ల్రిగా శూన్యము, జొచిత్యము 

విక శ్రానము మృగ్యము.”” తన (ఎతొవరుగచంయంయటా, అపానాటకోంలొ 

లోపాలకు అతీతం కావచ్చునని ఆయన అనుకోకపోలేదు. అప్పారాపు కూడా 

ంకొటశారాయస్రీ నాటక కివిత్యం (పాచీన రోవిత్యంతోటి సరితూగుతున్నదని 

భావించాడు. 

= 
యు 

రచయితలు పధానంగా వ్యావహారికంలోనే కావ్యాలు రాయవలెనని అభిల 

షె6చినా, అది ఇప్పుడప్పుడే పూర్తిగా సాధ్యపడక పోవచ్చునని అప్పారావు 
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అనుకొన్నట్టుంది. అందుచేత నే, రచయితలకు (గాంధిక ళా లపై మోజు ఊం౦కే 

పద్యాలలో వాడుకొని సంకతోషించనిమ్మ శ్రనుకొన్నాదు. వాడుకలో నశించిన శబ 

రూవాలను పద్యం వచనంకం"ి నా ఇమిడించుకోగలదు, (గ్రాంథిక వాదులకు 
a పూ ర్సిగా విడిచి పె సందుకైనా సమ్మతించాడు గాని, వచనంలో 

మట్టుకు వ వ్యావ హారికమే తతత నీవని = అప్పారావు గట్టినట్లు బటాడు. తాన 

మాత 19010 తర్వాత వాడుక మాటలతోనే గేయాలు రచించడం ప్రారంభించాడు. 

పద్వాలు రాయలేక అప్పారావు గేయరచనకు పూనుకొన్నాడనుకో వడం 

సరశాన కోరనినుళు (బో వగె రా పద్యాలు రుజువు చేస్తున్నాయి. పద్యచ్చందస్సుకూ 
వ్యావహోరిక కబ్లబాహంళ్యానీకీ పొత్తు కుదరదని అనుక “దిశే ఈ పని. ప్రతిభా 
దార్మిద్యాన్ని ఛందస్సు కప్పివేస్తుంది. కేవలవ్యుత్చన్నతకు తోడ్పడుతుంది. 
నిఘంటు శద్దాలూ వ్యాకరణ |పత్యయాలూ వగ రా “గంగిరెద్దుమీది గుడ్డ పాతల 

వలల త తుకసను కమ్ముతవి. రసం చాతిని కోకా పద్యాలు రాస్తూ 

ES లపుళితక్కు.వను కప్పిపెడుతూ గణా నింపడంకోసమని అన్వయాన్ని చెరిచి 
వంకరటబొంకర నడకలతో పద్యాన్ని నడిపి అంత్యగురువు కోనం ఏకాక్షర 

శజాలను అతికి యతి వాన సలకోసం సిరర్షక పదాలను ఫర్హాంగురాళ్ళవలె నిల వేస్తూ 

కపెత్యం చేసున్న హతసపుంటి దండం పెట్టాడు. 1 

వాడుక మాటలకూ రసస్ఫూ రికీ చాలా దగ్గరి సంబంధ మనిపించినందు 

చేతనే ఆ మాటలకు పీలుకలిగిందే మా|తాచ్చందన్నుల'ై పు దృషి మరలించ 
బలీ ౫9, 

న్యు wo < we అక | అన అటి వలసి వచ్చింది, వర్షువ ర్లు తెచ్చిన మార్పు తన మనస్సులో ఉంది. కావ్యభాష 

లోను, వనువులోను, దృక్పథంలోను మార్పురావాలి. శతకాలు, ద్విపద 

కావ్యాలు, జానపద గేయాలు, ఏరగా థలు (పజల మెస్పుపొంది ఉన్నా 

యంే, శ దాడంబరాన్ని చాలా మటుకు విసరించి నందుచేతనె. ముఖ్యంగు జాన 
(స చ జా 

పద గేతూలలో శబసెషవం లేకపోయినా, కవితా శిల్చం లేక పోలేదు. న 
“సర్వజన సంవరితమెన జానపద గేయములు విదేశీయులకు ఆకరణీయములు”. 

ర © కా oA 

1895 తో తాను వ. అక్కుత కొస్నా నెలలపసర్యంళతం ఉండిపోవలసి 

వచ్చినప్పుడు, కారన్ టాల్ మేగజీయ సంపుటాలను తిరగ వెసూ, ఆస కిలో 

చదివిన వ్యాసాలలో కొన్ని, ఇంగ్లీష్రూరల్ పొయిే, | ద్రవిడియన్ " ఫోకొసాంగ్స్, 
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వాలెడ్, పొయి(టీ ఆఫ్ ఇటాలియన్ డయ లెక నగెరా. ఏటన్నిటి (ప్రథావం 

తనమీద అద్భళ్యంగా నైనా ఉంటూవచ్చి, .”' | ఢొలుసొరి 

బయల్బడివుంది. వ్యావహారిక భ భాషోద్యమం దానికి మరింత ౫దును3ె పెటింది, ఎన్నడో 

తననాటకానికి పీఠిక రాసుకొంటూ, కావ్యభాషను వ న్యావపరిరానిక్ సన్నిసాతం 
స సునకోవతెనన్ని సంస్కృత శబరూపాలను సెరిహ౦ంచమకోషపనన షయితలను 

ఉద్చోధించి ఉన్నాడు. నాటినుంచి తానే ఆపనికి పూనుక్వలసి ఉందబానా పూను 

కోలేదు. ఆ నాటకానికి రెండవకూర్చుపసూ మరొకనూరు సీరిక రా'.న్నప్పుడు, a 
నూతసకావ్యథాషను ఏర్చురచు9 వాలనే “ర పయత్నషార్యర కషి" కొనసాగు 

తోందని గమనించాడు. ఇర చేయసలసిందంతా, దాన్ని ((యర్శ్నిారాకంగా 

మార్చడమే, 

మునుపొఠవూ రు ఏనిఉన్న పాగ్శిగిబలు గు చువచ్చి 5 కొ అధంని రు దారీ 

చూపందని స్వయంగా ఆయన రాసుకొన్నాకగూడా, ముత్యాల; స్ట గ ఫంవస్సు 

కొ త్తదేమీకాదని, అక్కిరాజు ఉమాకాంత పంతతుని ,, 1 SE 

కతు మొదలు డా, సి. నారాయణ రై ప ma యు 

పరకు ఎందరెందరో విమర్శరులు అందరూ ఒరమాశే, ప “సుమ్ము డేడే 
గోపిదేవీ" దీనికి మాతృక కావచ్చు. 'రన్నడక స్తూరి'గా (నది berm భామినీ 

షట్పది, అస్పారావు మనస్సులో పనిచేస్తూ ఉండవచ్చు. ఆయసేరు రన్నదభాషా 
వ్యాకరణాలతోటి చాలినంత పరిచయం ఉండేదిరూడా. రన్నడ భాదునీ షట్బదికి 
మన హరిణగతి వృషభగతి రగడలకూ సంబంధం ఉంచని నామితులు బండి 

నొగరాజు ఒక వ్యాసంలో రాశారు. కావచ్చుగాక : ఇంతరొగడ అక్శ_రలేకుండానే, 

అప్పారావు మాటమీద నమ్మకముంచి పార్మీగజలురూ హస 
గల సంబంధాన్ని గు ర్లిస్తే సరిపోతుంది. నాగరాజు నాకు రాసిసంపినది అలాగే ఈ 
కింద ఇస్తున్నాను. 

...- ఘజల్” కావ్య విశషములో వాడబడు ఛందస్సం[పదాయము లనేకము 
గానే ఉన్నవి, అందులో *“బహరె రమల్” ఛందము ఒకటి. దీనిలోను గతిఖేదములు 
గలవు. ఇందు స_ప్ప్రమా(తాక గణము నిలుచును. అది, (తిమాతక చతుర్మాతాక 
ముల మిశ్రము (మిశ్రగతి _ 814). ఇట్టి స ప్రమ్మాత్రాకములితో _ గణ సంఖ్య 
యొక్క. 'హెచ్చుతగ్గులతో _ ఇందనేక గత్రిభేదములేర్సడుచున్న వి. 
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ోరమరల్ ఛందము నడక _ 

“ఫాయిలాతున్ ఫాయిలాతున్ 

ఫాయిలాతున్ ఫొయిలున్ 

“(ఇదియొక గతిభేదము.) 

“ఉదాహరణము.___ 

"సబ్ కహా( కుఛ్ లాల వోగుల్ 

మేను మాయాం హోగయో( 

(ఇది ఒక “మిసా' _ అనగా పాదము.) 

“ముత్యాల సరముయొక్క నడకయు నిట్రిదెగదా : 

“కచ్చితముగా సరిపోవు పాదమొక్కటి ఉదహారింతును _ 

“దొ శ్ర పాతల మేలు కలయిక 

“సబ్క హాంకుళ్ లాల వోగుల్ 
కొమ్మ రుంగులు జిమ్మ గా 

“మేను మాయాం హోగ యాట” 

une Sy లట లం గానముతోనే గాక గుమ్మడి పొట వంటి జాన 

పద గేయాలలో కూడా కన్నడ భామినీ షట్పదిని కొది మార్చుచేసి మనవాష్త వాడుక 
టు ౧౧ 

చేశారు, అంటూ అవణరాజు కల లోని 

కతు. నర్ యశ్వరాజం 

బెందుతే దిదాని కీడనె ; 

చెవిని శల సోకి సోకక 

లవణు డక్కన్నె౦ 

జూచె, సయ హర్తాతి రేకము 

లాత్మ సపెనగొన ; డాసి, చేకొని 

“వచ్చికివ నా (పాణసభి !' యని 

గదియను జెర్చెన్ ,” 

ఈ చరణాల పొద విన్యాసమే ఆ యక్షగానంలోనూ గేయంలోనూ ఉన్నట్లు 

కూడా నాగరాజు నిరూపించారు. యత్తిపాసల నిర్బంధాన్నిగానీ, అంత్య(పాస నియ 

మాన్ని గాని సర్వతా పాటించక తద్వారా, రగడలకోనూ జానపద గేయాల కోనూ 
(వ 
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స “సూ ముత్యాల నరాల ఛందస్సుకు గల ది సెగుసు అప్పారావు కోసి 

వేశాడు. ఇది గమనిస్తూ డా. సి. నారాయుర, సాల్మీ రవి హోఫిడ్ (గు 
గబలు గొరొదాని సుదహారించి అది మత్యాలసరాని కనుపూలంగా ఉన్నదని 

రాశారు. ఇదంతా ఎందుకు, తాను చేసుకొన్నా నియమం గురించి కవి ఇలా 
చెప్పుకొ? న్నాయి : 

ముత్యాల సరములలోనే చేసికొ న్న నియమముది: యుదటి మూడు 

చరణములలోను సామాన్యముగా సద్నాలు గేసి ఘూషతలుండును.. నాలుగో 

చరణమున యేతు మొదలు సద్నాలుగు వవరుండును. విరాముమును అర్జాను 

సారముగా చెవికింసగు నట్లు మార్చ యశ్నించిశ్రీని.' 

“నేను యెరిగియె యశ సాసములను అం రొరములను ముత్యాల 

సకములలో (పయోగించితిని. నియములుగా ముంచిన యవల, యత్మీపానమ 
లకు గాను అచ్చి పెటుకొ న్న్న శబములు అర పటుత్వవును చరచి, సందర్భ 

మును తప్పించి, యీడ్చురు పోపును. గి 

ఈ ఛందస్సు దాగా మెరుగె గెక్కి. నునుపు 'దెరరయుంచి అప్పారావు దొటు 

కొన్నాడు. వాడుక చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ జ్యాగత్త పహించినట్టు రొసబడదు, 

అందుచేత అది “పమోగదశ”లో నే ఉండిపోయినట్లు అనేకులు అనక తప్పలేదు. 

ఒక్కొచోట నాల్లో పాదము పరిమితి ఎనిమిది, తోమి శ్రిది, పన్నెండు, పదనాలుగు 
మ్మాతలుగా ఉంది. ఏడు మొదలు పదనాలుగువరరు స నకం స్యయంగా కవే 
రాసిఉన్నాడుకదా ! ఇక కాగసలులో నాలుగుకంపే ఎరు రుస చరణాలు పెట్ట 

నందుచేతనూ, ఎక్కడికక్కడ గతిమారినందుచేతోనూ అది “న్యరూసరవాతం"” 
తయారైందని అంటూ, గనిలోనుంచి తీసిన ముడి లోహానికీ దీనికీ (శ్రీ శ్రీ సాటువ 
తీసుకొచ్చాడు ; ఛందస్సు “అప పక్యమనీ” తీర్చు చెప్పాడు : “ఏటూకానిచోట 

విరువబడి పాడయిన పాదాలు అప్పారాపుగారి ఇంది దోవ్యవసకు బలహీనత ఆపాొది 
Ss) 

స్తున్నవి.”) హెచ్చైన అవలక్షణాలవల్ల లక్షణానికే ఏిరూపత సిద్దిస్తున్నది కాబట్టీ, 
అప్పారావు చేతిలో ఇది “ 'వ్యర సామ గ” అయినట్లు భావించడం సరికాచే మో. x 

న TTT PRA 

* ముత్యాల నరములు_చిన్న కథలు అనేపు స్తకాన్ని సమీజీస్తూ (భారతి : డిళ౦బరు 
0 లల్లి జనార్హ నరావు నిష్కర్షగా కొన్ని అఖ్మిపాయాలు వెలువరించాడు. అధునిక దాజ్ళి 

యానికి ఈ కావ్యాలు “yy శ్రిచేతగాని, వరిణామముచేతగాని” అధినాయక త గం వేహింసి లేదనడం 

125) 5 

సాహసమే, లవణరాజుకల వంటి కావ్యాల |పోద్బలంచేత “ఒక నూతనమైన అభిరుచి” కలి 
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నిర్వాహణ వైవిధ్యం” లేదనడం సత్యంకూడా కాదు. ఆ వై విధ్యం గురించి 
డా॥ సీ, నారాయణరెడి తమ పరిశోధనా (గంథంలో విప్పలంగా చర్చించారు. 

సంక ల్పప్పు గార్యకంగా నే ఆయన పాదనియతిని పాటించలేదని తేల్చారు. ప్రూర్ల య్య 

SCTE న్ వంటి గేయాలలో తీరికగా చెక్కి నగిషి తీర్చినవఏి, కన్యక్రలో 

ముడిసరకువరె ముందు పార వేసినవీ, ఒకటి రెండుచోట్ల ఒకటి రెండు మా(త్రలు 
లోపిందినవి, ఇలా విఏిధంగా ఉండటం రచనలో నె విధ్యముకొరకు, కథా కథన 

ములో సౌలభ్య సౌకర్యములకొరకు” మా్యతమేనన్నారు. సూలదృషికి ఛందో 
భంగమసిపించే కాశులు, నిజానికి Run-on verse గా రాసింది _ అంపే 

“లయబదమెన నడక యతస్ప ఇన్ని పాదములని, పావమునకిన్ని మాాతిలని 

నియమడులేదు.” అది ఇప్పుదు అచ్చుపడియున్న పద్దతిలోగాక ఇంకొక పద్దతిలో 

చరణాలను కూర్చి ఇంకో విధంగా విరుపులు సాధించిచూపితే, ఏమా[తం ఛందస్సు 

గానీ లయగా నీనడకగానీ బెణకనిగేయ మొతుందంటారు.!10 డా.సి. నారాయణ రెడి 

గారి సహృదయత గురజాడ అప్పారావు లోపాలను కూడా గుణాలుగా చూ పేంత 

కు ద్యాపిసున్నదని ఎవర్త నా అనగలరు గాని, గుణాన్ని లోపంగా చూపడం 

కంటు ఇది మేలు, 

అప్పారావు స్వత తంత స సృష్టి అయినా కాకున్నా, ముత్యాలసరాల ఛందస్సు 

లోపరహిత మే అయినా, వస్తువునుబట్టి మాతమేగాక, ఆ గేయాల భా షనుబట్రికూడా 

దానికి దిలువ నివ్వవలసి ఉంటుంది, నిఘంటువు నాాశయించ దది. వ్యాకరణ 

॥ తాలనుబటి సాధించిందికాదు. మొదట మొదట సాంప్రదాయిక సదజాలమే అధిక 

లావా. 

గింవని జనా ర్షనరావే Ee “కరిస్తాడుం ఇక 'ముతాంల సరము' గురించి రాసూ. తరువాతి కవుల ఫ్ర సు 
చెత పొతలుప్త్పలు ౨రిన ఈథలజ। స్పు, “తొలుత వీరిచే మ్మూతము నియవ 1త సౌందర్యము కొంత 

కొటఅవటినమాట నిజము, అయితే చిరకాలమునుండి వాజ్మయములో అవలంబనము పొంది ఉన్న 

ఉతుట నియుపూల నిరంకుశ తకు ఎదురొడ్ర నిలిచి వీరు తమ నుడికి ఒక విచ్చలవిడి అయిన, 

సున్ని తయన ఇ ంనస్సు లలిత సరగసీతముతొ. వెతయరదుకోవ కనని: వానిన్ సంకల్పమే ఈ 

యనసేయటథికి దాధ్యముకావలెను. ఇంక, 'సాటివా రోదార్చె'వంటి వాక్యదోషాలుమూడా రచయిత 
99 పెటళిను. ₹లిలో అసంస్క్బృకి వీరి సంసా) గ్రారలాలసకు ఒప్పినది... అని రాశాడు, 

అరే జవారనరావు 1995 నాటికి అప్నారావు పట మరింత . "ఎంచుకొని డ్రవయిని 
a గా 

(సం. 1 తిలక కలల “కరణాలు” రాస్తూ, గురజాడ భాష బంధవిము క్తి తేర చూసిన 
wens విచ్చలవిడి ఆనా ee DISD ES ర్పోఢిన జక షళ్ ఒక 



బిగి మహోదయం 

సంఖ్యలో ఉన్నా, పోనుపోను సంకల్ప పూర్వకంగా (ప్రజా వార్వ్యపసారాన్ని 

అ|శయించింది ; 

నేను నా మొదటి గేయాలలో సాధ్యమైనన్ని వాడుకమాటలను, | గాంధిక 

వ్యాకరణ సూత్రాలకు లేదా (హిచీనక సుల పద్దతులకు ఒదగిని భద్దాలను 

వ ఇల ఎగ తో వాటిక పదాలకం'ీ, a వ్యాకరణ 

సూతాలకు సరిపడని శనా కాలు ఎక్కుంప ; ఇవ “8 I "లో మరీచోచి చుక! 
ఆన్చి 

పాఠకుని హత దాధాకరమని అనిపించక తప్పని శణాలను 
ఆం ౪ 

అప్పారావు గేయాలనుంచి ఏరి జాబితా కటసచ్చును. మాండలిక (పయోగాలు 
(95) 

కొన్ని, శుద్గ గానాలు కొన్ని, హ్యాకరయి సూతాలను పొటించని యోగాలు 

కొన్ని_ఇలొ వర్తీఠరణరూడా చేయవచ్చును. “బలుకొ ని”, “పుమ్మిరి”పఃటి పదాలు 

పూర్తిగా ఆ పాంతానివని మృతులు రోణంకి ఆక్పలస్వామి గారందున్నారు. 

“కేలించు” అనే మాటకు “వెక్కిరించుు అని, bs యనే నొనిక 

ప్రయోగానికి “లొక్కుట” అని, “పుటకీట్లు” అం 'పేప్పటమటితో "ఎల్చుపె గ ఏ సిపేర్చుగా 

కటిన పు పునాదులని అనల స్వామిగారు, ఇంద్రగంటి పహూనుమచ చ్చాత్రిగారు ఈ తరాల 

ద్యారానూ, సంభాషణలోనూ తెలియజేశారు. అయినా ఇందజాలంచేసి చూసే కాడిని 

“జాలికుదు” (నిఘంటువిచ్చే అం - రోయవాడు, చెందిచివొడు, మోస; దగా, 

వ్యథలను “వేథర"” (నిఘంటువు అర్హం _ బ్రహ్మ, విషపు, Seo) గా 

(భమించడ మేమి, “మిడు స” “నట్టి వీథిని” (సటిల్లులాగ్యా . “వావుచు"” వగరా 

వింత్యపయోగాలను చెయ్యడమే ము. అప్పారాపు భాషా విషయంలో తీసుకున్న 

న్వాతంత్యానికి తార్కాణ లనపలిసి వస్తుంది. 

వ్యాకరణ సనూ(తాలను పొటించనివని సామాన్య విమర్శకుడు పొరబడే 

కొన్ని (పయోగాలకు గిడుగు రామమూ రి చాల కవి చరణ్యము ద్యారా మదతు 

గమనించ దగింది. ఉదాహరణకు కొన్ని వ 

1. ‘sw ' ౩ పొచీనభాషలో “కూర్చుని” “శాదొ ఎని” “కరారొ నెను 

వంటివే లేవు. ఇవి వ ర్రమాన వ్యవహరంలో ఉన్నాయి. గోపీనాథ వేంకటకవి, 

పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహా హారావువంటి వారురూడా పాడారు. “నలుగురం రూచుని 

నవ్వే వేళల”అని అప్పారావు వాడాడు 

*యిద్యావవాద యుతో గిడుగు రామమూ రీ ఈ అప్పారాయ (పయో గాన్నిచూపి 

వేంకటరాయశాస్త్రి వాదాన్ని ఖండించాడు. (పృ, 51) 
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SRS" Ee (దావిడ భాషాజన్యమెన “కూ(తు తురు'శబ్దం 

“అలు (గుబ” “తమ్ము(గుల్ల' వలనే శనమాసచుతో 'కూ6తుంగుల్ల' అనే రెండక్షరాల 

కోనే “కూ(తు” బం కనబడుతున్నది. (ప్రాచీనదశలో ఇద్ అనాపవిభ క్రికం 

కాబటి “కూ6తును, శ “కూ6తులు ," 'కూ(తునకు అనే రూపాలున్నాయి, 

- Br ASHE” “EE ss ఇటువంటి రూపాలు 

సయ కొలమునుంచి కవులు వాడుక చేసినవే. షషి ఏకవచన “పత్యయి, కు 

నికి నకారాగమం విధాయక మేమీకాదు. న రాముకొ అకు, రాము 

f న చి మ్ 

లి స్ 
తా 
(Au) 

నందు అని నకారలోపము కలదని ఎలకూచి బాలసరస్వతి చెప్పాడు కాబట్టి 

దాన్ని శిరసావహించాలని కూచిమంచి తిమ్మకవి అన్నాడు, అప్పారావు వాడిన 

“వందదుసాకిగ* “వెన్నుచేతను” అనేవికూడా (గ్రాహ్యా “లే, 

he TPO (పాచినాంధంలో “మగబణు", మగండు' అని గవర్తము 

గురువుగా ఉండేది. గనుక దాని మీది అకారము మారలేదు. ఉ త్రరాంధ్రములో 

విందువు సలుకదు ; గనుక ఇట్టి శబ్దముల లోని అచ్చులకు సానురూప్యం కలుగు 

తుంది, 'తేకొక మకారము ఓప్యమవడంచేత “మొ “మొ” అవుతుంది. 

Fe తాను కా చు ఉ తరాం్యధములో ఏర్పడి భర 

తరాల నుంచి [పజల వాడుకలోనున్న “స సు”వర్త శబ్దాలు “మోనువాసీకి”, 

బు వాసుటకున్” *షమేసుట” _ ఏటికి ee జ పెపయోగాలు. 

ఆద్యక్షర రేఫకో కూడుకొనివున్న (గాంథికభాషలోని మాటలు కొన్ని చెవికి 
ఇంపుగా ఉండని మాట నటుంచి, రఫ ఆద్యక్షరాలలోగల పదాలనుంచి అది ఈ 

హం వ్యదజోరచ్యుతి పొందిందని గమనించి, తదనుగుణంగా అప్పారావు ఈ పదా 

లను చేఫలేకుండా (పయోగించి ఉన్నాడు. ఇదంతాకూడా తాను చేయబూనిన 'ఎక్స్ఫెరి 

మెంటు'తో ఒక భాగమే. యశ గేయం మరీ బరితెగింది. అందులో పాత 

శబాలు కటవయ్యాయి. వాడుక పదాలకు కవిత్వస్ఫూ రిని కలిగించే విధంగ్మాపయో 
గిస్తూ, వాటిని సులువుగా యిముడ్చుకో గల ఛందస్సులను సృష్టించుకొంటూ ఒక 

నూత్న కావ్యశై లిని అనుసరించవలసి ఉంటుందన్నాడు. పూర్వకవుల పద్దతి నే 

పోయిన నన్నయను కూడా కౌదని, తన నఏీనతను ఒకచోట చాటుకున్నాడు. "కాను 
మహాకవి కాకపోవచ్చు ముందు రాగల మహాకవికి మారం సిద్దంచే సున్నానే 

స్పృహతోటి ఈ (ప్రయోగాలను చేశాడు. 

కావ్యభాష విషయంలో అప్పారావు చేసినపని, ఇంగ్లషులో ధాసరు 

(Chaucer) చేసినపని లాంటిది. కావ్యభాషకు (గంథ (పమాణంగాక జాతిసొంమి క 

(పమాణమే ముఖ్యమని ఎంచి, (ప్రజలకు సుబోధకమయెందుకు నిక్య సంభాషణ 
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నుంచి (పాణవంతంగా (గబాంచి స్నషమెన సుపరిచితమైన భాషను చేబటదంలో 

ఇద్రరికిద రే. పూర్తిగా భాషను మార్చటం ఏ కవికీ సాధ్యంకాదు ; అలా మార్చే 
వా (పవ క కలైనాకావాలి ఉన్మాదులై నా కావాలి, అంటాదు భా భాసరునుగురిఎచి రాస్తూ 

వాల్లర్ రాలీ (Walter Raleigh). కాన్యభాష దాగా రృతకమే అరావదోధ దుష్క 

రమెపోయిన రోజులలో, మళ్ళీ మామాలు మాటల స సతాను కాన్యానీకి సట్టించిన 

వర్ఫ్సవరు(Words worth), తస జాతి బనుల |గామ్యాన్ని కావ్యానిశెక్కించి దాని 

సేనను లోకానికేరిగించినే రాబరుబర్స్స్ (Robert Burns) అపఫ్పారాషురు అభిమాన 

కసృలు కొవడం గసునింపదిగింది, ఇంగ్లాండులో ని “Test సై వల్” 

ఛందస్సులోసూ మారు తెచ్చింది. “సిలబుల్స్" (Syllables) కిదింహగాక 

“యా క్చెంట్స్' (Accsnts) కు ఎరుపు (పాముథా సన్నిచ్చివది. ఇక ఇంగ షు 

“నాలగ్ సొయిటీ (941136 poetry) కథినంరో ఈ జాత గీతాలు ఎంగో వను 

రునూ ఉఃపునూ చూ పెదుతూ, పాతీకరణను దాదాపు పూర్తిగా ఏస్యరించి సంభా 

షణనుంచి సంభాషణకు సరుగెడుతూ వర్ణనను ఉత్యంతి పముఖి విషయాల శే 

పరిమితిసరచి (పత్యత పద్దతిని అను సరిస్తూ విలక్షణతను గడించుకొంహాయి అనే 

విషయం ఆయనకు శెలుసు. సహజ సంభాషణా పూర్వం మేన ౪ లి, ద్విపద రౌ వ్యాల 
టలు Sy 

నుంచిహగా (గహింపదగింది. 

కావ్యాల వసువుగురించికూడా, అప్పారావు అభిప్రాయాలు సరికొ తవి. 
wo! won: a న్ ఇ శ a ei a i ఖో య జ్ ( ॥ ॥ ఈ * 

ae (ఈ లట” గు య (4) ను ౦చి (| లీ % సీ రా న. ర (గ సు 1 { . WU శ oa 1 wm? (్ fy ar) సు అట. | ib న ల 

మ్ (0) టొ చ | 

wen జ త్ + © ఖీ ॥ రథను, ui కథలనుంచి గార్  దిగయుగసు. రథిను మ. 

ఆయన దృష్టి మధ్యయుగీనం కానేకాదు, కాల్చనికత ఆయనచేత చర్మితకథింకు 

తోకలూ సీరొలూ పెట్టించలే దు. వ ర్రమానం మీదికంమే భావిపై నే ఆయనకు 

ఎక్కువగురి. యధార్ల జీవిత దృశ్యాలను కా ఏర్యరించడము. ఎర ర్కువ (పాయం. 
పూర్వకథలనూ గాథలనూ (గహించినప్పటికీ, వర్తమాన కాలపు జీవితానికి వాటి 

ద్వారా మరింత వివాద రహితంగా వ్యాఖ్య చేయవచ్చునని భావించినట్లుంది. తమంత 

తాము అవి ఆయన మనసు స్పును హరించలేవ దన్నమాట. ప్రాచిన నద్యకొ ద్యాల వస్తువు 

“ఎపిక్ "లతోటీ పురాణాలతోటీ అంటకాగుతూ వచ్చినందుకు కారణం, అది మత 
సంబంధం కలిగిఉండడమే. శృంగారం |ప్రబంధాల కన్నింటికీ (పాణం పోసింది. 

దానికి గూడా నేటి కవుల చేతిలో కొంతకుకొంత సంస్కారం చేకూరి, అది ఉదా 

_త్తతను సంపాదించుకోవలసి ఉంది. మిథునానురాగాన్నిగాక, అతిలోలత్వాన్నీ 

ఇంద్రియ చాపల్యాన్నీ రచయితలు తమ కావ్యాలలో చితించడం మానవలసి 
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ఉంటుంది, ముఖ్యంగా పరకీయా శృంగారం అరు బాయమెనది, అంగాంగ వర్తనల 

కంటు రత్యాది వర్షనల కంకె, పరకీయా శృంగార వరనలు చేకూర్చగల కీడు చాలా 
౬2 

ఎక్కువ ఈ దృక్పథం ఎర్బుడ బట్టి, అప్పారావు సగర్వంగా తన కొవ్యాల 

గురించి ఇలా రాసుకొన్నాడు : 

తెలుగులో నవ్యరీతులకు నూతన (సమాణాలకు (ప్రయత్ని ఇ౦చిన 

మొదటి కవిని నేనే. నా కొవ్యకళ నవీనం; కావ్య యితివృతాలు భారతీయం, 

కవితలో నేను ఉ తమ (పయోజనాలను ఉపలక్షించాను ; జీవితాన్ని నూత్న 

దృక్పథంకో దర్శించి, కథా, కవితారూసంలో దాని తత్వాన్ని అన్వయించడానికి 

(పయత్నించాను. నాకా కళల పట, జీవితం పట, కొన్ని ఆదర్శాలు వున్నాయి 

వాటిని సంస్కృతి పరులు మాతం అరం చేసుకొని హరించ గలరు. 
ఈ ళ్ ల్ని 

సంస్కృతి శూన్యులు కావ్య కథా సంవిధాన, హాస్య ధొరణులను గమనించి 

అంతటితో సంతృ పి పడుతారు.12 
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సరీర సుబ్బన్న లీ టల సం TT, ఎరమిఎ మల్చికాధుసుడి నాట్ 
t (aa) “ny 

క ME EME SMES SC పగె రాపగె రా తెలుగువౌళ్ళకు 

కాలక్నేపాన్నీ కరక రోజులలో, గురజాడ అప్పారాపు కథా 

రచనలలో పరిపూర్త మైన విష్ణవము కభిగించాదు. చిన్నరథ అప్పారాపు మానస 

ప్పుఠిర, 

కాశీకి విజయనగరం ఎంతటూరమో, శయం. కథలకు అప్పారావు 

కథలు అంతదూరం; ఇంకొ దూరమే. అయితే వాటి రచనాకొలంతో ఇంత ఎడం 

కనిపించదు, గొలుసుకట్టు కథలు 0౫10/0 అసువాదాలుగా పరవస్తు 

చిన్నయసూరిచేత, సీరేశలింగంచేత. కొ త్రమూసలకెక్కుతూ వచ్చాయి, వేదం 

చేంకటరాయశా స్త్రి కసిగ Dae '0౪ పొలిట అధిసెపి అగస్మ్యుచై ఆపోసన 

పట్టి ఆం ధిక రిస్తూ పచ్చాడు. Tanglewood Tales ను ఎట్టి అగశ్నీసర సింహం, 

Annals of Rajasthan ను చిలకమ ర్రి అమ్మీనర రసింహూ౦ ఆం; ధుంకందిస్తూ 

uw: 

వచ్చారు. 

ముందు మార్గదర్శకుడంటూ ఒకడెప్వడూ లేరుండా, స్వయంభువులాగా 

అప్పారాపు తెలుగు రథానిరను స్వకపోల కర్చితంగా సృష్టించాడు, పుక్కిటి 

పురాణాల, కల్పనాౌకథలి సెది నొ ల్లలసు తొలగించి, తెలుగు కథకు తనదని చెప్పుకో 

దగిన మూ ర్తీనీ వి విస్ఫూ ర్తి రినీ ee అరడగణనుకం"టె లోపుగాపున్న ఈ కథలు 

ఒక్కొక టే ఒకొక "దప స్తంభంగా నిలిచి శరువాతి కథకులకు యావన్మందికిన్నీ 

మార్షాన్నీ గమ్యాన్నీ కాంతి మయం చేసినట్లు తెలిసివస్తుంది. ఆయొర్క విక్షోరియా 

రాణీకొలపు రై లుబద్దీలమీదనే మనర ళు ఈ నాటికీ నడుస్తున్నట్టుగా, గురజాడ 

కథల డాడలనుబ'పే మన కథకుల నడకలు మును సాగుతున్నాయి. 

అప్పారావు ఈ కథలను రచించినకాలం ముఖ్యంగా పందొమ్మిదో శతాబ్దమే 

అయినా, కథాకాలంకూడా అదేకొవడం వాటి విశిష్టతకు ఒక విధంగా Sos, 

అయితే ఒక్క_షరాఉంది. ఆకథలలో కనిపించే సమస్యలు ఇరవయ్యో శతాబ్దానికి 

గూడా చెందడమనేది మరీమరీ గమనింపదగిన విషయం : వాటికి అప్పారావు 



సపాళొఃంలు 251 

eS గిషారమార్లాలు ఈనాటికీ సాహసోపేతాలనిపించేంక కొ కవి కౌవడం' 

ఆయన వ్య కిత్వానికి ఘనతను ఆపాడింపగల విశేషమే. కొ తదనమం"ే కాలపు 

ఇటీపరితనమే కాదు; కొ తదనవమంజపే నిజమెన తాత్పర్యం సమకాలికత్య మే* అలా 

డు అప్పారాపు నవ్యుల నిపించుకొ నే పశ్చాదృక్కులకే నవ్యుడు. తన 
టి 

వ్యగచనలో కనిపించే సమకాలికత్వం కంటె కథానికలో కనిపించేది నిజంగా 

రాయడమనేది అప్పారావు వేసిపెట్టుకున్న రచనా (పణాళికలో 
ము ౦శం కాదనేకాని, మొదటినుంచి కథలపె ఒక కన్నువేసి ఉంచాడు. 

ఎవరు మ. తెలియని కల్పనాకథల పు క్ పు స్రకాలను మద్రాసులో అప్పుడప్పుడు 

వడం జరిగినట్లు డె రీలు పేర్కొంటున్నాయి. విజయనగరం సంస్పానో 

ఉండిన మిస్టర్ అండర్ వుడ్” కు కథలు అనే శీర్షిక కింద వత అటే 

చితమెన 8 అంశా లున్నాయో తెలుస్తుంది. “వె ద్యుడు, "సరం; వై ద్యుడు, క్రర్ర 

కాయ; రాజు మంగలిని మంతినిచేయుట; మిడతంభట్లు సవారి; ముందూ వెనకా; 

జ్యోతిష్కుడు; మంచి గంధప్పచెట్లు అమ్మడం; ససేమిరా; ఏకఃసంథాను క ర్రవ్యం; 

రాజుభార్య రాజును చంపుట; మం(తిభార్య (బతికించుట; పక్షులు మాట్లాడు 

కోవడం; రాచకన్యతాలూకూ బట్టల నిమి త్తం రాకుచూరుడు;” పుట12 లోనే 

మరొక జాబితా; రెండుపుటల ముందు మరొకటి; కథటాను చ వ 

ETT SON VETO రంప మతు కథలు. ఆంగెయులకు 

న కికరిగించే ఇలాంటి జానపద కథలు ; (బౌన్ కాలంనుంచీ వారి ఆదరణకు గోలు 
ఆలాజాజేల 

సని: య. Good models of sean Telugu అని [855లో (బౌన్ దొర 
ము య్పుకో న్న కథలు ఇలాంటివే, ఆయన వద్ద ప. వుండిన రావిపాటి 

గురుమూ ర్తిశా త్రీ వ్యావహారికంలో బి/కయాయు.ని కోథలు, వంభతం/త 
frees నెచించాడు.** అయితే అలాంటివాటికీ అప్పారాపు తం. చెప్పలే 

నంత వార. ఇది అచ్చసృష్టి. అయినా దానికీ ఒక నేపథ్యం ఉంది : 

19 వ శతాబ్ది పరార్థమందు ఆంధభాషలో కొన్ని ప్యతిక లవతరించి 
ఏ. ఆ తొలినాటి ప త్రికలందు ఆంగ్ల, ఉర్దూ భాషలనుండి కొన్నికథలు అనూది 

తమువై (పచురితములై నవి. ఈ 'జాతికిచెండినవి వమక్క్కృయరల్ కథలు, 

Ur {Lr 

00 

. 

Gt 

థీ . 

ఒన 
ణి 

* The struggle of the Modern లో నవ్యత్వమంపే సం్యసదాయ సాహాయ్యం 
తోటి. సషకొలిక పీన వివో ధానాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఐకాంతికనూ వ్య క్రిస్వియాత్మికతనూ మపటినొత 
దించుకొని కాల్పనిక దృక్పథాన్ని అవలంభించడమేనని Stephen Spender రాస్తున్నాడు. 

** ఆలాగే బేతాళపంచవింశతి, శుకస పతి, వలుకని పద్మాక్షీకథలు, కాంభోజ 
రాజు కథలు వగైరా. 

17 
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ఇ శ en A rt SOR అటి న క fsa / 

ర nh ప. న a aan అను ఎరునవచ్చిన fi, i Swen 

ps fa x » ఇ క్ బీజ హు re, స టే 

Cu J కథలు, తత ట్ ఇ రీథిలు, శం లని టి, '" అను కథలు, 

నేటి కథకు పు ఎ్నైశ్వ్యర పూట న్ జోరు &) గురడొడ అప్పారావు, 

ఆయన రచించిన SSE ఖీ. fo (| ॥ సమ్మె wa ne ath స స మ Ag అను 

బీ 

కథలు ఆ (ప్రాంతమున ప. “ue. (సచురితమునె నవి, 
hone 

పీటిని కథలనుటకంటె “స్కెచెన' అనుట సమంజసము. ఉచ్చపు తిలుగు 

వాడుకభాష సజీవముగా చిన్న కథలు (వాయుటకు రొలుత వాంనవారు 

(శీ గురజాడ. 13 

ప. కథలన్నీ జీవిత వా _సవాన్ని ఆశయించుకొన్న సొమాదిర 

చితణలు, En యం అనే అతి చిన్న రథితప్ప తక్క ససస్నీ సమకాలిక 

జీవితం నుంచి శీసుకొన్నవే. భారతీయ జీవితాన్ని (పతీసించించే కథలు అయిదు 

చేల మాటలకు ఏక్కువ గాకుండా రాసిపంపమంటూ, 1001 లో ఇంగ్లాందులోని 

హాంప్సెడ్ నుంచి మార్చి పెంబర్రన్ ( Max Pemberton) చేసిన అభ రస గమనింప 
(an) 

ర 

దగింది.* తదనుగుణంగా అహ్పారాపు రాసిస కు Stooping to raise అనే 

mentees న 4164 అజో గట కతల HEART L IP hy లా 2 ALORS UBL, శనుల papa 4. 1 Cr క. కల యో క కుట 

¥ ఇంగ్లీషున రచనలు చేస్తూ వచ్చిన సేయ ఏ రచయితల గురించి హరెశ్చంద 

సొటర ఫీర్రి కలో "అప్పారావు ముచ్చుకొన్నాడు వ ఆంగధా wi గురించి WO అధి సాయాలు 

ఎలాంటివో కూడా ఇందుబటి తెలుసుంది. 
థి అణథి 

శీ స 4 + ఇ ఆ గట wh? గ్ wy బలే కరో ఎ ఆలో 

ప యుతం ధాషగా సిరపడి ఉన్నత వర్షాల నారీని అక రిస్తూన్న ఇంగంటో లఉనలు 
౪] య 1A శి ట్ ఆటీ my 

4 a «ll టీ a షు ma # 

చేయడం. పండితులు మాతు అసందింఏ గల ర్భతేర (దావిడ | ణా ధాషలల్లో HH రంటి 

ఎక్కువ (పయాజనరారి, తదాగరా ఇంగా ఎక్కు వ బుంగదిని మెస్పించవచ్చును అని రచయితలు 

శ ల టో ఇల అటి క. తో అటే, ww" ఇస లీ «i 

అళపథడం సహజమే, అయితే అంగభాషలో రచనే సాగించి (పయత్నం “కర ీముం రొర 
అక, ( 

పోయినా, పోనీ అధ్యంతర కరం మాతం రాదు.” 

వివిధ రాష్ట్రియుల్లైన భారతీయుల భావ సమైక్యతణ సాధనమొతూ, సంస్కృతాన్ని 

హిందీని అవలరు బెట్టి, విద్యాధిరులలో డానీయ థావ చైతస్యం రలిగిట్తూ, రాల్వనికతను 

"పెంపొందింప జే చేస్తూన్న ఇంగ్లీమ ధాషలో చేనీన రచనలు మన నేళం గురించి పాొళ్చామ్యులరు 

సదఖ్నిపాయాన్ని కలిగించగలపు. మన జాతీయ జీవిత స్యరూవం వాళ్ళకు ఈ రచనల ద్యారా 

అవగతం కాగలదు. “అలాంటప్పుడు మన జీవితంలో అకర్షవం తమైన సంధుటనఅసు_ అన్య 

దేశీయులకు చూపుతూ ఆంగ్లభాషలో రచనలు సాగించే ధారతీయులు తమ మాత్యృచిళానికి 

అపార మైన చేవ చేసిన వోరౌతారు (గు. ర, నమ్యూయలం పల 1110 ఇ 112) 

అప్పారావు ఆంగ్లభాషలో కథలనూ, నవలలనూ రాయబూనినది ఎందుచేతనో, దీన్నిబట్టి 

తెలుస్తుంది, 
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దొక్క" ఉంది. దానిని తెలుగుచేసి నుంన్కర వృావయం పేరున అంజ 
యుత్యాలులో అవసరాల సూర్యారావు చేర్చిఉన్నాడు. యె వమేరేవముటి అనే కథ 
మాతం పదో పూర్వకాలానికి సంబంధించినట్లు కనిపిస్తుంది. దీన్నీ యెద్ద 
యనగుయనూో ఒక కూటమి చేస్తే, మిగతావన్నీ బ సీలలో వ. మన 
wo సమీచీన కాలంలో జరిగిన కథలు, వేశ్యాసంస్కార సమస్య నంన్శుర 
మలు లుల నూ; దబా ఓులో పూర్వరంగంగానూ కనిపిస్తూంది. స్త్రీ 
ఖిన్నురాలు కావడమనేది "అన్ని కథలలోను అప్పారావు చూ పెట్టిన సొ మాన్య 
లక్షణం. అప్పారాపు జీవితాన్ని ఎలా దర్శించిందీ తెలుసుకొన్న స్పుడు, సదరు 
దర్శనం కథలో ఎలా సమన్విత మెందీ తనంతట తానే తెలియవసుంది. 

కన్నది విన్నదీ కన్నటుగా విన్నటుగానే కాగితాని కెక్కదు. కొందరు 
యు (2) 

రచయితల పాత సృష్టికి యధార్హ జీవితమూలాలు లభిసాయి. అయితే పాషతీకరణ 
విధానం గురించి ఆయనకు స్పషమెన అభిపాయాలున్నాయి : 

CAR 

రచయిత తాను రూపొందించే పాతల నన్నింటినీ జీవితం నుంచి 
పరి గహించడు. పర్న్మిగహించిన పాతలను అచ్చంగా పరిగహించనా చిత్రిం 

చడు. వెనకటి కవులు నిర్మించిన భావనాత్మక మూర్తుల లక్షణములు 

తెలియకుండా నే, అతనిలో ద్యోతకమౌతాయి.14 
, అతనికి 

అప్పారావు. కథలలో రంగనాథయ్యరు, సరళ, మెటిలా వగ రాల మూలా 
లేమిటో తెలియకున్నా, కొంతవరకు ఊటాంచవచ్చు. నాటకొలకు వసే సె నిరెశం 

ఏ ఒక్క వ్యకి కికీ నకలు కాదు. రామప్పంతులు పాత గుకంచి “విజయనగరంలో 
అలాంటి కొందరు వ్యకులను మనం ఎరగకపోము” అని ఒంగోలు ముని సుబ 
హ్మణ్యం గారు వట్టినె రాయలేదు.!5 ఎందరో భుజాలు తడుముకొని 9 బారు. 

తనను రచ్చకెక్కించి నవ్వుల పాలేళా డని అప బ్యారావుపి ఆనందగజపతికి 

ఫిర్యాదు వేసిన ఒక పెద్ద మనిషిలో గిరీశం పోలికలుండేవి. “భి గా చాలు 

కూడా గిరీశానికి మాతృ కే.16 

అప్పారావు ప్యాతీకరణ విధానం ఫొటో[(గ్రాపు వ్యవహారమేమీ కాదు: 
కొన్నిచోట్ల అది “పెన్సిల్ స్కెచ్, మరికొన్ని చోట్ల “పోర్రట్'. ఆయన 
సుగుణమల్లా నూక్ష్మ పరిశీలన శకి. వ్య కుల గుందెలను దూసుకుపోగలంత 
చురుకైన చూపు. ఒకసారి తన గుమాసాతో రీవారాణి అందట : అప్పారావు 
చూస్తూ ఉండగా నువ్వేమి రాయకు ః ఎందుకంటావా, నీ కలం తిరిగే 



261 ను మో దయం 

తిదనుళ్ళనుబట్టి రాడా నుష్వమిరా సున్నధీ ఆయన కనిపెమేయగలడు, ఏమను 

! రిట్లగించిన కంటి రోటి చూడనస్తే ఉంటూ ఎదుటి వాడిని అప్పారావు 

చూగ్వుంటాడని ఆనందగబసతటాడా అని ఉన్నాడు, చూడడము నేది ఆప్పారాపు 

బాల్యంలో నే పెట్టుకొన్న అత్యం. వెలగాటి కొండమీద మహారాజావారి విలాసినీ 

బిసంలో ఒకరం విలష్షణమూ రినీ గమనిసూ పచ్చినపే, తన జీవిత ఘటా 
pn) es] లీ £ 

లతో ఓ తఘట్లంలోనూ తారసిల్లిస స్య రులను పరిశీలిస్తూ సచ్చాడు. కొందరి 

రూపష్కరేఖలసు "పెన్సిలుతోటి న్ నోటుబుక్కులో చితింది పెట్టున కొన్నాడటగూడా, అది 

పోయింది, ఎన్నడో చిన్ననాడు. రాయవరారంతో “sins వ్యవసాయం 

చూస్తూవచ్చిన ఒకపనివాడు నాటకంలో అసిరిగాచై నష్టే, పరిచితులే కథలలో 
అంటట 

పాత లమ్యూరు, అగహారీరులు, వ్మెరివాళ్ళు, పటికోర్లు వేదాంతులు, 

la శ్రీకాకుళం మనిషి, అ తరుపుల మ్మే క ఒక రాబప్పు తుడు, 

re సః judg వాహోద్యమంలో పేరి ఆపిమ్మట (పాయశ్చిత్త తం చేసుకొన్నవా డు. ఇలా 

ఎందరినో. పరీకరించుకొని కొదిపాటి వరనలతో చిత్రించి 'పెటుకొన్నటు 
౯1 (య art) (oS) i) 

CLOT TNO అనే శీరికగల రచనాళకలాలు తెలియ వేసాయి, 17 
అ రి తై ఇ 

ఆ ఏధంగా అప్పారావు మనస్సు పోలీసు ఫెలులాంటిది గారున్నా, మానవ 

మహో సమ్ముదమే. 

ప్రేశలహడాకాదు, అప్బారా వే ఆం ధజాతికి న. కావడానికి 

నాటక మే మొ (ప్రధాన కారణమనాలి. 1 మొదలు వేటూరి (పభారరళా స్త్రీ 

లాంటి (ఆనాటికి పిల్ల రచయిత వరకు, రెంటాల వెంకట సుబ్బారావు 

దలు పురాణం సూరిశౌస్రి లాంటి నాటక విమర్శకుల వరకు అప్పారాపు 

నాటకాన్ని మనసారా ఆనందించారు. పత్రికలు దాని నొక “నంఘటని గా 

'పేర్కాన్నాయి. 

కోరాడ రామచం[దళశొన్తి యయతకలయంజలీయము, వావిలాల వాసుదేవ 

శాస్త్రీ రంవకరాజ్యయు స్వతంత నాటకాలే అయినా, అవి గీత నాటకాలు. 

'మొట్రమొదటి సాంఘిక వచన నాటకం రాసిన ఘనత, అదీ వ్యాసహారికంలో, 

అప్పారావుదే. కొక్కొండ 'వేంకటరత్నం (వనన్నరాభువ నాటకం రాసినా, 

బళ్ళారి ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు చిితనల్రీయం రాసినా, వేదం 'వేంకట 
రాయశాస్తీ /వతావరు[దేయం రాసినా, పండితులలో నాటకాలపట్ట పూర్తి 
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సుముఖత ఇంకా ఏర్పడని రోజులు. తెలుగు నాటకాలలో వీచ పా[తలకు తగిన 
(గామ్యభాషను పెట్టడం గురించి అయు/దిత Wow woe, 
SO Ser నాం జీవని వంటి ప్మతికలలో సండివలు కుమ్ములాడుకొన్న 
రోజులు. ఆంధ లక్షణ (గంథాలలో నాటక లక్షణ (సకరణమేదీ లదుకాద టి, 
నాటక రచన ఆం|ధభాషలో నిషిద్ధమని కొందప వాదిందారు కూడా.15 అబా ంటి 
రోజులో రగా వకుల, నాటకం మొదటిసారి వెలువడింది, 

నడుస్తూన్నది వచనయుగమని, నాటకభాష వ్యావహారిక వచనంకాకతస్నడని 
తద్వారాన (పజాహృదయానికెక్కి. చి త్రసంసారం కలిగింవ వీలౌతుండని అప్పా 
రావు సిద్దాంతంచేసుకొన్నాడు. అంతేగాని, (పహసనాొ లలోమాతమే (గామ్యం 
[పయోగింపదగునని పండితులు చేస్తూవచ్చిన వాదాన్ని పాటింప sr: 

జిల్ల కకయం (పహాసనం కాకున్నా, శిషవ్యవహారిక మే (ప్రయు కమె ఉంది. 

నాటక రచనలో అప్పారావు ఆశించిన [పయోజనాలు సంఘ సంస్మరణ, 

నాటకరంగ సంస్కరణ, నాటక భాషా సంస్కరణ, షేక్స్పియరు, బెన్ జాన్సన్, 
మోలియెమ వంటి పాశ్చాత్య నాటక క ర్రల (పభావంవల్ల, తన |పతిభకు తగి, నట్లుగా 

హాన్య పద్దతిని చేదిట్టి, సంఘపు కుళ్ళును శు భపరచడానికి _ "నై తక పతన కల 

| | 

ఉత్పన్నమెన స్రష్ట పష రోగ లక్షణాలతో నిండివున్న దుర్భర హింసొత్యక 

బానిసత్వంలో (మగ్గిపోయ & త్రు జాతిని ఉద్దరించడ మెలాగ అనే సమస్యపె .. 

బాహుళ్యపు దృష్టిని మళ్ళించి ఆలో చించేటట్లు చేయడానికె. సామాజిక దోషాల 

బహిరతం చేసూ” ఈ నాటకం రచించినటు yr చెప్పుకొ న్నాడు. 19 బాహాంంగా 
“గ 0 ౧౧ 

తన రచనకు ఉపదేశాత్మకత ఉందని చెప్పుకొన్నందుచేత, దాని కళామూలాా 

చ ఆగ 
నికి దెబ్బతగులు తుందని సందేహించ నవసరం లేదు. సాహిత్యం ఒక ఆయు 

విశేషం. చెప్పుకొన్నా చెప్పుకోక పోయినా (ప్రతి రచయితకూ (పయోజనపరమెన 
దృషి ఉంటుంది. అది కొందరిలో ని|దాణమె ఉండవచ్చునేమోగాని ప్లూ కిగా 
లేదనే వీలుండదు. సంక ల్చ పూర్వకంగానే అప్పారావు తన రచనలకు సొంఏుక 

(సయోజనమున్నదని చాటుకొని తదనుగుణంగా రచన చేశాడు. 

వీరేశలింగం లాగే నీతివాది అనిపించినా, అప్పారావు కళాకారుడు కూడా. 

బహుముఖ మెన ఇతివృ తం, పాతీకరణ, బొచిత్య పోషణ. వీరేశలింగం వహాన 

నాలలో లేని, అప్పారావు నాటకంలోనూ కథలలోనూ ఉన్న, అంశాలు. ఉన్నత మెన 

నై తికి భావాలను వ్యా పిచెయ్యడం, సాహిత్యానికి ఉదా త్రతను కలిగిసూ, దాని క 
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కాన్న మా (అం ఆక్రమించి ఎయ్యుగూడము. వీరే రింగింతోనేగాక సంరటరాయ 

శాస్టిలో కాడా ఈ విషయంలో అప్పారావుకు "పచీ ఉంది. తాను కౌల్చనిం వాది కాక 
ళ్ Ws ప్రో + శ న. ee we గ a] ఖ్ సత. 1 | ళీ స్ట న DE సలల బు సట నం IOC తు కౌల్బని3 వొతొ 

ఓ కే prem bias 

సురారి వై బువ్చాతు. పొం పెరుగుదలకు ఉపంరింపర నాటక 5థా వి సరణకు 
weld 

తోడ్పువకుండా ఉన్ననాగాలనసు విమర్శించాదు గూడా. ల ఈ పాటి మెప్పుకైనా 
నోచుగో లేదు. విష్కంభాలను తల దొచిచి తిప్పిన సొతలను సృష్టించి 

ఏకం శతక “రళి ఏఎమటో తెంయదనికూడా తీయు బస్పిపలసి వచ్చింది, భష © అ 
Cn ౪ అజ్ 9 శ of 

wy’ నో way ఖగ Gat దృక్పథింఠ్ సే గార, రోళా పరీషలో కడా, పీ చేశవింగం (పై నాసనాలను 
# కౌ 

a eg 

ల 

టిగ్స్ అప్పారావు “సెయిల్” చేయర తిస్టందికొము. శృంగారం ఎంతో 
3 

జ ణ్ 
ల 
ఆ = న నిర్వహించినస్పుడు, రచయిత పొ%ంథఠుణి దుగ్తాభిరుచి పాలిసాడు, 

bul ye) 

న్యాయం (006606 justice) (550 కారున్నా, పాఠకుల మానసికారోగ్య 
నాలాటి wey ఫు of “ww py , (ఏ thy | ఫి వృష ఇనా, రథలొ్ చెదురు గెలుస్ప చేకూరో గూడదు. పీలేగ ఇఎఆగం౦ రాసిన 

స THAT పసం (పహసనాన్ని సివముర్శిసూ, సదితీయ శృంగారం be il (| Cn ఖీ! 4 BE, 

నిబిబుసి పచ్చిళ్ళంగారమని తేలుసాడు, “దుష వ రసునకు తగిన శిక్ష తోడు కంచు 
(San అజాత 

కాగడాలు వేసి వెతీకినను కాసరాదు* 20 
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సాహిత్యానికీ నీలిగీ ఏయు ఇలాకొ, అని అడిగే వాళ్ళ నేళపోలేదు. నిరంజన 

కళావాదులు రసాన్ని మంచి సొహిత్యానికి పరమ యస (పయోబనం స మర్రనం 
(RN 

లేదంటారు. ఉపదేశ క రవ్యాన్ని గాలికి వదులుతారు. అహ్బిరావు అలాక్కాదు. 

అట్రసి, వాస్తవాన్ని యథాతథంగా చితించాలని కూడా అనడు. దాన్ని ఆదర్శ 
కరిసానంటాదు ఆవర్శీర రంచడమం'పే అబల్టికరించడ మని అర్ధంకాదు. వాస్తవాన్ని 
తాను అవగతం చేసుకొని, దాని అందమెన త మా(తమే పాఠకుని ముందు 
పెట్టి ఆతని సొందర్యస్సృహాను మన్నించడాన్ని ఆదర్శ్మీక రణ మనవచ్చు. అం'ే, 
వాస్తప చిత్రణమనేది సౌందర్య దృషికి విశేయురాలౌతుంది. ఈ దృక్పథమే అజ టు 

కవితా న్యాయ సిద్ధాంతానికి గూడా దారితీసుంది. విషాదాంత నాటకాలు తప్ప 

తక్కిస సృజనాత్మక రచనల కథ 'మోదాంతం కావాలి; (పపుచంలో మంచి 

గెలిచి, చెడు వీగిపోతుందనే భావా న్ని కరిగించాలి. అంటే, లోశేశ్వరుడు చెయ్య 
ఖో శీ 

పెలిసిస 

1 

పనిని రచయిత తానై చేస్తున్నాడన్న మాట. ఇది లోక వృళానికి విరుద్ధం 

కావడం లేదా ? తద్వారా దాని విశ్వసనీయత దెబ్బతినదా ? లం. 

సాహిత్యానికి ఉన్న పడికట్టు రాళ్ళన్నిటిలో ఈ వా స్పవికత_యథార్త సాన్నిహిత్యం- 
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(పధానమనది, * “కవితా న్యాయం" పాటించవలెనని రచయితలను కోరినప్పటికీ, 
అప్పారావు ఈ రెండవ విషయాన్ని విస్మరింపలేదు. “ఐడియల్” (“ఏది ఎలా 
వుంటే డాగుండునో అలా భావించుటొ_ “లోకో త్తర కల్పన” సు పాటిస్తూ 

త్రోకొ తరమెన రచనలు చేయబూనుతూ కూడా, మానవ సమాజు పట తినకు గల 

కక హొ త్రరమె రమెన బాధ్యత” ను గు ర్రించవలసి వస్తుంది. ఒక పాతను (ఇక్కడ 

మధుర్ వౌణ 3) ప తిందేప్పుడు ౪ పాత లోని దోషా న్ని దుర్నడతను ఆకర్షవంతం 

చేసేలా చిితిస్తే పాఠకులు కహ పట్టపచ్చు. ఆందుకోసమనే మధురవాణి 
తను చివరి అంకంలొ సంస్కరించవలసి వచ్చింది. అలాగే మీనాక్షి పాత్ర 

నీపించే దృశ్యాలు సీతిదాయక మెనఏి కొవుగాని వాస్తవాన్ని విస్మరించి వెల్ల 
కొటడ మలా ? 

(అ) 

ర్స్ 

య మ. £ 

నువ్యు హో సవిక విషయాలను యధార్దాల ను కపి ప్పిపుచ్చకు. ఇంకే నేను 

నిన్ను కోరుతున్నది, రోగికి డాక్షరు శస్రచికిత్స చేసినట్టు సమాజంలో గల 

రుగ్కతలను క తి తీసుకొని కోసి దేనికది విడనీసి అన్న భాగాలనూ పరీక్షించి 
శ షె 

చూపు, 21 

నీత్రి దృషితో చేసిన ఆదర్శీకరణ కూడా యదార్హం ముందు తలవంచుకో 
ర ్ర 

Idealization applies only to creative literature. As applied to it, 
it enjoins that the mental aspect of reality should be presented by the 

author, and a selection from this mental aspect of reality should 
first be made, excluding such matter asaffects unpleasantly tbe 

uestnetic consciousness of the reader. 

Th= most prominent application of the principle of Idealization 
is the doctrine of Poetic justice. The plot of a work of creative litera- 
ture should, with the sole exception of tragedy, end “happily” and 

50 give expression to the deeply rooted sentiment of optimism which 

resul:’s from the belief that the universe is governed and controlled 
by an all-powerful and all-wise being. 

Thereis however a limit to idealization. Truth is the supreme 
test of all literature This principle of truth requires that idealiza- 
tion shall be consistently applied through out’ and that it shall be 

itself guided by that wide and exact knowledge of men and thing 
which is expressed by the term ‘philosophy, 

UDGEMENT IN LITERATURE, W. Basliw orsfold (P.81-885s¢ 
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ఉంపపెలిసినె విధంగా నీతిరి ఏటియం పమాంు, దాన్మిసిభాపిం అద్మన్యలంగా 

చాలా బలంగానే పనిబంమ్యు3 పోదు. 

ఉన్నా 

ఇళ 
' శ 4 & 1 ను. త్ో ka 

MS Te నొటరేం సిలవని “రంటాసకి మా అ?) ఏబుఖరె 
a 1 

ళీ 

రిటుకొ సా" సని బయిలు పేరి యదోనొం ౧ సరళా. న్న | త్య? 6 ఎవం 
moms 3 

తంగా నె నన రుదదు. కాని దానికి ఒక మహ తరమెన నె తిం 6 మూజనం 
తా లం 

week! Wh wenn 1% swt 

Hee 
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నవజీవితంతో నేను చెలగాటం ఆజిగం లేశేలేదు....ఎట్ట్ త్ర 

భావమూ శేకుండా మానపశీఏతాన్ని గంభీరయున దానినిగా ధాఒంద యో 
Wornae 

నాటకంలో దానిని యితివృ తంగా స్వీకరించాను .2* 
wed 

3 
డాల్బనిక వాదానికి అప్పారాపు రచనాళత్వంలో ఏదైనా ఒక య. 

ఉండిందా, ఉంపే ఏ మేరకు ఉండింది, అనే విషయాలను స్పృశించి న పక 

దాన్ని ముగించనచ్చు. 

కాల్పనిక వాదమంటే ఏమిటో ఇక్కడ నీర్వచించవలసిన అగిత్యంలేదు' 

నిజొనికి, యావన్మందికీ అలాంటి నిర్వచనం గురించి ఇప్పటిపరరూ ఏ ఆమోదం 

కూడాలేదు. దానిని ఉద్యమ వసనడంకంటె ఒక చి త్తవృ త్రి ౨నేడం సబబుగా ఉంటుందీ. 

లోకగతి తోటీ స్టితిలోటీ సమాధాన వడలేక, స్పర్తిస్తూ = అసంతుష్ని చెందుతూ అంత 

కంచె వంచిదానిని గురించి కలగంటూ కామిస్తూ అసాధ్యాలకు అరుజాబే ఒకానొక 

మనస్టితిని కొల్బనికమని వర్తి ౦ప వచ్చునేమో 1 నియమాలు నిర్చంధాలనిపిసాయి. 
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యభథిచ్చ స్వేచ్చ అనిపిస్తుంది ; ఆకెౌశం అవధి అనిపిస్తుంది. ఆరాటం ఆందోళన 

అ వేశం సంఘర్షణ నీజ వె మెన జీవితమనిపిసొయి, ఉన్నది, " ఉండవలసినదిగా కనిపిం 

చదు. లేనిది, పరమ రమణీయమౌతుంది. కల వాస్టవాన్నీ, వా సవం కలనూ 
శాసిరాయి, మార్పు ఊర్చొళుండి; వసువులు అపరిచిత రూపాలతో దర్శన 

బక సుతో మర్మం పొరలు ఎయు కొలటూ స్వా త్మోవిష్కురణం న్ 

న. సౌందర్య తృష్ష మనస్సులను వివశం చేసుంది; సౌందర్య దర్శనం 

వాక్కులకు అవ్య క్ర కరన్ నే నిస్తుంది. అర్తం కంటు ఉర్హచ్భాయ పకన 

అనిపించి, వ్యంజనకు అధికతర _సాముఖ్యం చేకూరుతుంది, కు సంగా 

నంచే, అది ఒక ఉన్మ త్త మైన మనస్టితి. 

లో 

కాల్పనిక వాదం, తద్భిన్న మైన “క్షాసిసిజం' చర్యా (పతిచర్యల వతుగా 
ఒక దానినొకటి అనుగమి స్తూ వసున్నాయి. హేకుబుద్ది కౌ సిసిజానికి, ఊది క కభావస 

కొల్చనిక వాదానికీ జీవగర. సమిత చి తం తోటి “కడుపులో చల్ల కష. ఏట్లుగా 

(పళాంతికి నిలయంగా లోకాన్ని చూచేదొకటి; ఈ కుహనా (పశాంతి తిని కాదని 
కల్లోలాన్ని వరించే దింకొకటి, ఇలా ఇవి పరస్పర బాహ్య ధోరణులు. 

| శతాబ్దిలో (ఫాన్సులోనూ, ఇంగ్రండులోనూ, జర్మనీలోనూ సరూ 

కాసిసిజంి అనే! నిష్పల మెన సాహిత్య ధోరణితో విసుగెత్తి కవులు ఈ కొల్చనిక 

వాదానికి మనసయ్యారు. సాహిత్యంలో ఈ కొ త్రమోజు కొని తెచ్చిన మాప్పలను 
(ఫించి దేశప్ప మెటిక ఏయైన వికర్ యూగో (Vitor Hugo) ఇలా వర్తిం చాదని 

ఆగచే మోర (Andre Maurois) రాసున్నాడు : 

Romanticism was not just the mingling of tragic and 
grotesque, the giving of new blood to an old Vocabulary or the 
freedom to cut his coat according to his cloth, but something 
that went far despe:. It was the spirit of the age; itwas an 
anguish, a discontent, a conflict between manand the world in 
which he lived.23 

పారి శామిక విపవం పాళ్చాత్య దేశాల సమాజాలలో కలిగించిన పెను 
మార్పులు సాహిత్యంలో ఇలా పరిణమించాయి. యం,తాలయాలు వచ్చి (పకృతి 
దృళ్యాలను ఖకాబుచేశాయని, సౌందర్య పి యులుమనస్సు క కష్ట పెట్టుకొన్నారు. మనిషికీ 
(సకృతికీ ఉండవలసిన సొమీవ్యమూ సాన్నిహిత్యమూ అంతరించాయని బాధ 

పడుతూ అలామనిషి (పకృతి సన్యాన్ని తాగుతూ ఉండి సరళ సుందర జీవనా న్ని 
గడిపిన వెనకటి రోజులను తలచుకొని పరవశిస్తూ, ఆ నాళ్ళ కాల్పనికతను పునఃపున; 

1 
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స్మరించుకో సొగారు. (పపంచాన్ని ఒర మహాయం[(తంగా దేపుణ్తి యం|తొచాలకుడుగా 

భావిసూ, (పపంచంలోగల (పతి ఘటనరూ ఏవేవో వివరణలిస్తూ ఉపపత్రులు 

చూపుతూ, సృష్టి తమ కరతలామలర మేనట్లుగా bua విశాల విశ్వాన్ని 

అవగతం చేసుకోగలమనే తాత్విరథో రణ్, రః 

సంకృ ప్రి కలిగింపలేదు సరికదా, చిరాకు పుటించింది. 
కొ త్రకారు కళాకారులకు 

( పరిచిత (పపంచంకం౦ టె, 

దృశ్యమాన వస్తుపులి చెనకాతల గల అద్భశ్యవ్యవస మరింత పెరిపూర్త మైనదని 

అను? కో సాగారు. (ది థాపనైై ర్ ఉద్య మైనది. అది ఒకే అందమెనది. అందమెన 

న క సంథావింవ దగినది. ఎపరెవరి అనుభూతి gael సారికి సౌందర్యం 

అనుభివానికి వస్తుంది. కొబటి "వెయ రరానుఘా! నికీ,  ఎబకాంథరతకూ వొళ్ళు అతి 
టం 

శయమైన సానాన్ని ఇచ్చుర్ "న్నారు. 

ఎనదేశంలో ఇరవయో శతాని (పారంభ కలానికి ఈ కాల్బనిక వాదం 

భాతిక్ షె :ిసితులతో ఎలాంటి సంబంధమూ లేని సొటాత్య ( రర (పపెశించి, 

రవీంద్రకవి (పభావంద్వారా, అన్ని (పాంతాల కపులనూ కదిపింది. రపీం ద్రకవితో 

పరిచయం ముదిరినప్పటీకీ, అప్పారాబురు ఆయన కవిత్వంయిద అతిశయమైన 

అధి పాయమేదీ ఉందేదికాదని, గిడుగు రామమూ రితో మా ట్లాడుతూ ఈ తన ఉలిపి 

కాళు తనాన్ని ఒకటి రెండుమార్లు (పకటించురున్నాడని, "రామదాసు పంతులుగా 

రంటున్నారు. నిజానికి రవీంద్రుని కంటె ముందే కాల్చనికవాదం బెంగాలీ సాహి 

త్యంలో (పషశించింది. మెకెర మధుసూదన చ EJ బంకించం్యవఛట రీ, దాని (ప్రభా 

వానికి తమ రచనలను లోదరచుకొన్నారు. బంకంచం(ద్రుడు తన నపలల ద్వారా 

బెంగాలీ కాల్పనిక వాదానికి * పె హెందవన పునరుద్దరణోద్యమ స్వభావాన్ని చేకూ 

ర్బాడు. తెలుగులో బంకించం[దుని నవలలకు అనువాదాలూ అనుకరణలూ అసంభథ్యా 

కంగా వెలువడసాగిన కాలాన అప్పారాపు తన వెఖరిని నిర్హయించుకోవలసి 

వచ్చింది. దేశభ క్రి పూరితమైన కాల్పనిక వాతావరణం చేదనిపించలేదుగాని, దాని 

కోసమని చరిత్రను. తారుమారు జేయడం వివరీతమని తోచింది. 

కలరిల భం |యుి శవలా రతన అనే వ్యాసాన్నిబట్టి, కాల్చనిక 

వాదప్ప యీ 'పెడధోరణిపట అప్పారాపు ఏర్పరచుకొన్న అభ్మిపాయాలను తెలుసుకో 

వచ్చు. “రొమాన్సు' జాతి రచనలు జరగనేరని సంగతులను వర్లిసాయి ; జరగదగిన 
ట్ి ఆర్ 

* ఇది నిజానికి కాల్చ్పనికవాదం కిందికిరాదు. (Historical Romance) 

చ్రైందుతుంది. అయినా కాల్పనిక వాదంలో కూడా గత కిలానుర క్తి ఒకానొక అంశమే 
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సంగతులను వర్తించే దే ఉత్కషకథ. బంకించం[దుడు సర్ వాల్లర్ స్కాట్ 

(sir walter scott) నుంచి ఈ ధోరణిని స్వీకరించాడు కాబట్టి స్కాట్ నవలలనే 
అవ్చారావు విమర్శింస బూనాడు. స్కాట్ నవలా నాయకులు అవా స్త 

విక వ్య కులు. ఐవాన్హో (1౪29100 నవలలో రాబిన్ హుడ్కు గుణసంప త్తి 
కలిగించడం స్కాట్లోనే కావ్యదోషమని అప్పారావు తీర్చు, ఆ నవలలో లాక్స్తీ 

పాత నిజానికి రాబిన్ హుడ్ డే. స్కాట్ నిర్మించినపా[తలు 11700660 100211 
-zations;awkward stage figures of an imagination that is cut off from 
the sap of life అని ఇంగ్రీమ విమర్శకులుకూడా రాసి వున్నారు, 2 అయినొ 

రాబిన్ హుడ్ లాంటి ప్యకి క్రి సమ _స్తసదుణ శోభితుడుగా (పజల భావనలో కల్పనలో 

చాలా వందల సంవత్సరాలనుంచి ( రూపుగటుకొని ఉన్నాడు కౌబట్ట, అతన్ని అలా 

ఖా స్కాట్ చేసిన అపరాధమేమీ లేదు.* 

బంకించం[దుని (వవ నవలలో నాయకుడై న భవానీ ఠాకూరు, స్కాట్ 

రాచిన్ హుడ్ కు (పతిక ల్చుడు. రాబిన్ హుడ్లా గాక, ఇతడు కల్పితవ్య క క్ గంగ 

తనాలు చేస్తున్నా, ఇతడు గుణసమ్ముదుడే. ఉ తర భారత దేశంలో. బిటిష్ 
పరిపాలనను వ్యతిరేకిస్తూ సన్యాసులు సాగించిన సమరాలు బంకించందుని నవల 

లకు ఇతివృతాన్నిచ్చాయి. ఆకోవలోనివాడే భవానీ ఠాకూరు. ఎంతటి దేళావిమాని 

అయినా కావచ్చుగాని, ఆదర్శ మానవమూ రి ఎలా కాగల డొకవ్య కి ? అంపే, 

కాల్పనిక భావనలోనె లోటువుంది. ఆదర్శ్కరణమనేది యాథార్య్యానికి చేరువగా 

ఉండక దానిసిమను అతి కమించి, అబద్ధకరణగా పరిణమించగల (సమాద౦ ఉంది. 

“చిత్రాని న్ని క శెంవదలి” పరుగె తనివ్వడం అప్పారావుకు సరిపడలేదం పే, సత్యంమీది 

Robin Hood : what perhaps isits greatest interest is its 
expression of the popular mind about the close of the middle ages. 
Robin Hood was at that time the people’s idoi es Arthuriz that of 
the upper classes. He is the ideal yeoman. as Arthur is the idea} 
knight. He readjusts the distribution of property; he robs the 
rich and endows the people. He is an earnest worshipper of the 
virgin, but a vigorous hater of monks and abbots. He is the great 
Sportsman, the incomparable archer, the lover of greenwood and 
of a free life, brave, adventurous, jocular, open - handed, a protec- 
tor of women. 

— Encyclopaedia Britannica: 
(l4th Editon) Vol 9. P.583 
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శల ఇటీ ల్లీ wi # a ఇ" 2 mt, ‘ # 

నిఘాజతనస నశకోవాలి, ఆరుఖు అంవకా పోఠకు పొంవికా అమావకి అఇనలు 
thy 

తయారౌతాయి, ee సపలలో జర కంత [సపంవం” (500111 Setting) 

లేదా నేపథ్యంలోపించడానికి ఈ అవా సఏకొద్భ షే రొారణమని అన్నాదు. 
దవన అటటి నమన WARN శీర్షికరా మదా? క్మనిద్యా 

లయానికి 18111010 లో అప్పారావు ఒక నివేదికను సమళ్చింవాలు, (కటమించి 

రామలింగా రెథి చూపెటిన అభ్యంళ రాలను పురస్కరించుకొని విశ్వ విద్యాంంమంవాట 

(పభుత్యం మంజూరుచేసిన (గాంటుధనాన్ని ఖర్చుచేయకుండా నిలిపి ఉంచారు ; అందు 

మీదట రెడ్డి వాదాలను పూర్వ పక్షం చేస్తూ అప్పారావు కొన్ని సూచనలు చేరాడు, 

పాఠ్య (ప్రణాళికనూ పాఠ్య (గంథాలను పరిశీలిస్తూ ఈఈ నిసదికను తయాలుచేశాదు.) 
191k లో వస్తున roy BHA TOS) BES DOS వ్ 

నగర Mert నవ సు ఈకరు ఈర సీరరు సీర పదితిలో ఓముర్మిసూ, 

ఆయన రాసిన మాటలివి : ' 

టంగిం చందుణి అనుకరించడం అలుగు నవలా రచయితు వొక 
hu 

అంటువ్యాధి ఉయింది, 

దీనితో చరిత చటుబండలౌతున్నది. వా సవం విర్శత తున్నది. 
( థు అనీ 

దేశభ కి పేర అభూతకల్చన చలామణి కాగలుతున్నది. పొందువులు మవో 
అలక 

పీరులూ, ఆదర్శ పురుషులూ అపుతూ, ముస్తిములు రాత్షనతుల్యులుగా చ్మశతితు 
(a2) 

లౌతున్నారు. సంఘానికి చెప్పరాని అపకారం జరుగుతున్నది. ఇబాంది రచనలే 

చీలకను రి లక్ష్మీనరసింహం రాసిన యబ, రాటం షం 
అజా 

సె 

టల, SLY 

వగ రాలు. 

తానే చార్మితక ఇతివృత్తాన్ని చేబట్టి నవల రాయబూనితే ఎలా రాసి ఉండే 
వాడో ఊహకు వదిలి పెట్టకు కుండా, Das న ఆప్పారాపు 

పెట్టి పోయాడు. రాయసా(మాజ్య చరమ సంధ్యాకాలంలో, రామదేవు మాధవ 

అ టై బెజవాడ పూసపాటి వంశ ముఖ్యుడు విజయనగర (పభువెన అళియ 

రామరాయల తోను, బిజాపుర సులాను ఆలి ఆదిల్లాతోను రాజకీయ చదరంగ 

మాడుతూ బెజవాడను స్వాధీనపరచుకో నెంచింది వర్టించబూని, కొన్ని సంభాషణ 

లనూ, ఘట్లాలనూ చిత్తుగా రాసిపెట్టు కొన్నాడు. 

ఇంతకూ అప్పారావు చార్మితక కాల్పనిక వాదానికి దాసోహం చెప్పుకో 

లేదని నిర్ధారణ చేసి చెప్పవచ్చు. తాత్వికంగా కూడా, వసువును విడిచి దాని 
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(భమలు కలిగే విధంగా వర్షించే సద్దతి ఆయనకు సరిపడదు, వస్తువును 

ఉన్నది వ స్తుపరంగా నన న్నమాట Chosen జట సి విలువ క్రై 

వసుంది, సుదూర భవిష్యత్తు పెకి న. నల్లి న్ ఆదర్శ వ. 

గురంచ తలి కతన వె ఖరిని కూడా తయ హేళన చేళాదొక అసంపూర్ల రచనలో. 

కపులూ, తత్వ వే త్రలూ తమ కాలం కంచె ఒక్కుడుగు వరషుంటార = ఒక కవి 

పాత్ర ద్వారా చెప్పించి నప్పటికీ, సదరు కవిగారి స్వస్నలోకానికి మరొక పాత 

చేత తూటు పొడిపించాడు, ఇ్యకొల్పనిక వాదమం'టే ఊహాగానం మా(త్రమే అయితే, 

ఆయన అఆ వాదికాదు. నర్త్రమానకాలం ఆయనకు చాలు. వాసవ విశేషణ 

ఆయనక కావలసింది. - 

ద్రై౭నిక వాదం ఎన్నో భిన్నధోరణుల కలగూర గంప. కృతకభాషతొ (పాచీన 

మహా కొవ్యాలను పరమ దుర్చలంగానూ హేయంగానూ అనుకరిస్తూ, సాహి 

త్యాన్ని పండితాధీనం చేసిన అభినవ (పాచీనతా వై వె ఖరి (160- త ని 

ఆయన ధె ర్యంబేసి ధిక్కురించాడు, దేశభాషను నవీన జీవనావసరాలకు తగిసట్లు 

మలుచుకొంటూ, నిరాదరణకూ విస్మృతికీ లోనెన దే? కావ్యధో రణులను తవ్వి 

తలకెతుకొంటూ, నవ్యసాహి త్యాన్ని వెలయించడంలో మట్టుకు కాల్బనిక వాదుల 

“పాండిత్య” (పాతికూల్యాన్నీ నియమ నిరసనాన్నీ అప్పారావు పంచుకొన్నాడు. 

తనకు తెలియకుండానే ఇంగ్లము చదువులమూలంగా ఈ కాల్పనికవాద పరమైన 

స్పృహ ఆయనలో ఉండిపోయింది. కాల్పనిక వాదానికీ, వాస్తవ వాదానికీ చరిత్రలో 

మూలం ఒక్కటే. సంపన్నుల పె తనానికి లోబడిన (ప్రపంచంపై తిరుగుబాగే 

ఆరెంషున్నూ. ఆహారపు పంకం తోరా విమర్శాత్మవాక స్త సవ వాదానికి (1! 

Realism నేపథ్యంవంటిదే ఈ కాల్పనిక వాదథోరణి. అందుచేతనే, కాల్పనిక 

వాదుల్లా విజ్ఞానశాస్త్ర వె ముఖ్యాన్ని అప్పారావు చూ పెట్టలేదు. ఐకాంతికతను 

అభిమా నించినిట్లు స్వకీయానుభూతి (పాశస్యోన్ని a ర్రించినట్లు బింభులంగరుః 

అంగరెత్తుయులాంటి ఖండికలు చూపెడుతున్నా, "లోకంకో కయ్యానికి తలపడి 

సంఘాన్ని విరోధిగా ఎంచి విరాణ్యూ ర్లిగా అహంత (Napoleonic 1%) పెంచు 

కొన్న వితండ వ్య క్రివాదం, అప్పారావు భావసీమలో చొరబడలేదు. కాల్పనిక 

వాదపు ఒకానొక పాయమాతం అప్పారావును లోగొన్నది. యాంత్రిక మెన దాన్ని 
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కొవన్ సహజమైన దాన్ని (organic) వతించే వై ఖరి, కొల్బనిక వాదులను మళ్ళీ 

(పకృతి ఒడిలో! న్ విప్తలపంటి సామూస్య (సజలనూ వారి ఆట పొటలనూ అనిమా 

నించేటు చేసింది. 
గ 

వర్సువరు అప్పారాషు కెంతో (పీగిపాతుడు కావడం, ఈ సందర్భంలో 
అవశ్యం స్మరించుకోనగింది. 1909 లో రాసిన చని” : Muy ww 
వ్యాసంలో, కావ్య భాషా సౌలభ్యి సెందర్యాల గురించి, కొవ్య గత వ్య కుల 
సామాన్యత్య గొంధఫీరత్యాల గురించి ప ర్సుప ర్తుకొవి అధి పాయాలనసు సూక్ష్మంగా 

వర్తించాడు, సామాస్యమెన వస్తువులను హం ' మూటలతో వర్ణించి రోనీతా సొ మర్యం 

వలస వాటికి ra తవచ్చుసని సరన పరు చేసి చూపాడు. ముఖ్యంగా, ఆయన 
రాసిసి * గ Ss (హైనా సంప్ర వచ్చింది. ఆ రవితో అస్పారావుకు No 

అనుదింధం చ మాత్రమే గ Bre తాత్విక ఎరణలీ నమ సమూ ఇతన్ని 

తీర్చిదిచిందని అసుకోవలసిస అగత్యం రోనిపించదు. అతనిలా కతన ఒద్దఫైర్భొతి 
వాదేమీకాదు, (పక్ఫతి గిశుషులుగా ఆదిమాసపులు చేసిన "స్వేచ్చా సంవొర్రాలు 

అప్పారాపు మనస్సును అకట్టుకోకపోలేదు, “దిన్యాంశ గల (పరృతిలో, చేతనా 
చేతన వస్తు సముదాయములో, మానఫునిలో, మనోహరమైన కాల్చ్పనిరీోత కని 
పిస్తుంది, "”" అని కూడా రాసి మ 27 అయిశే అవి పిన్ననాటి శలిప్పులు 

మాత్రమే. రచనాకాలం 1882 దరిదాపులో పెద పెరిగాక అప్పారాపు చూపు 
మరింత పదనెక్కింది. (పకృతి ల వ గ్రించినంత మా(తాన, (ప్రకృతిని 
ఈశ్వరుని రాజ్యంగా ఎంచినొడని అర్తం కొదు, మాయాయవనిక, ఓని అద్యతివలె 

దాన్ని తిరస్క-రించనూ లేదు. కనీసం వలె మర్మవావి (560) 
అయి ఉంచే, అదికూడ సత్య మేనని దాన్ని కీ రించి ఉండును. 

(పకృతి తోటి మ మనుష్య హృదయానికి గాధానుబంధమున్నదని వర్చువ ట్ర 
భావిస్త, మనిషి పై పారిసర్యాల [పభావం బలంగా ఉండవచ్చునని అంటాడు 
అప్పారాపు, ఇది శా ప్ర విహిత యెన దృష్టి, మత్త సర మైనదికాదు. కప్గా న రకు 
విశాల (ప్రకృతిలో మెరుపులా ఒక అవబోధ ను స్ఫురిస్తుంది ; దాని వెంబడి తవను 
కూల మైన ఒకొ నొక మనస్ట్సితి (mood) ఏర్చడి కావ్యరచనకు (పోద్బలం రలుగు 
తుంది. ఇది హఠాత్స్ఫూ రి. అయితే కావచ్చు గాక, వర్లువ ర్లు ఆరాధించిన 

* మైకేల్ కావ్యంలో ఆ పేరు గొల్లపిల్ల వానిదని అప్పారావు పొరబడ్దాడు. అతని 
తండి పేరది, గొల్ల పిల్లవాని పేరు లూక్ (Luke). 



సపాళ్వాలు గ్య. 

(ప్రకృతి తన మనః (పవృ త్తికొక బాహిర రూపమే. అందులో ,క్రౌర్యానికీ నైచ్యా 
నికీ తావులేదు ; అది అందాలరాశి మంచికనాల నిగ్గు, ఆదర్శాల కొ లబద్ద, 

(గామీణ సమాజంలోని కశ్మలాన్నీ కల నిరయగా వలికీడ్చిన 

అప్పారావుకు, [పకృతి ఒడిలోని బిడ్డలాంటి మనిషి భావాలు అక్క[తిమంగానూ 

ఆచ్చికంగానూ ఉంటాయనే వర్పువ ర్లు రు సిద్ధాంతంతోటి వో శ్రేమిటి ? సామాన్యులు 

కౌవ్య నాయకులయేంత మెరకై తే ఫర్యాలేదుగాని, నాగరకత స స్పర్శ సోకని [పాకృతి 

కుల అస్టలితమైన సాధుత్యం గురించి ఆయన కెలాంటి (భమలూలేవు. తక్కున 
వారిలో కూడా (తక్కువవారిలో నేకాదు సుగుజాలుంటాయని, ఆ సిపాస్తులు 
అంతస్తులు హోదాలు వనిషికి లేని గొప్పను కలిగించజాలవని, మని" షెనవాడు 

మనిషికాబే ఇంకొక మనిషితో సరిసమానస్తుడని అప్పారావు భావించాడు. వారి 
గురించి న (వారిగురించేకాదు కావ్యాలు రాయవచ్చునన్నాడు. పృట్టుకకూ 
ఘనతకూ సంబందం లేదన్నాడు. 

వర్చువరు గొప్పదనం గురించి రానూ, పరమ సరళాలూ (పముభాలూ 
యె — అబి 

అమబిన మానవ అభిమానాలనూ మన ఆ అనుభవానికి తెచ్చెట్టు కవిత్వం రాశాడని 

మేథ్యూ ఆర్మోల్ ఒక చోట అంటాడు. నర్సువరు తత్వాన్ని నిరాకరిసూ కవి 
(a) G — చి 

త్వాన్ని ఆమోదిసొడు, ఈ simple primary human affections and duties28 

వ కవిత త్వంలోకూడా కనిపినాయి, కాని, ఎంత మేరకు, అనేదే (పశ్న, 

కశ్యుకలో స్వాభిమానం, చ త  నతియన్లో శే నన wen en డ్ర్గొర్య్య 
Ee త 

కరుణం _ ఇలా అప్పారావు రచనలను పిండి ఆ సారాంశాన్ని ఈ 510016 pri- 

mary human 2290010905 and duties కిందికీ తీసికొని రావచ్చుకూడా. * 
న. 

*Wordsworth endeavours to bring his language nearer బె the 
real language of men, to the real language of men, however, not 
onthe dead levelof their ordinary intercourse, but in select 
mcments ofa vivid sensation, when the language is winrowed 
and ennobled by excitement, 

— Appreciations : Wordsworth — Walter Pater. 

స 
కావ్యభాషా సంస్కారం తా తె కో ద్రళంతోనే జరిగింది, మనుషుల యధార్హ న సంధాషణ 

౮ కొవ్యా ల క ంచడమేగాని, సాయ్యపదాయికమై ఎన కావ్యభా షను మార్చడం, వర్దువట్ర రు ఉడక 
లు 

కాదు. ఆ యథార వ్యవహార భాష ఉన్నది ఉన్నట్లుగాక, (పబకి రో దేకవశానవిశిషత 
@ ర డి 

జ్ మ కరాది 

ర్ 

= 

సందర్భాలలో ఆధాషకు కావ్యార్హత కలిగించడం వర్ద్సువర్తు (పసయత్నమైనట్లు . 

రూపా వివరణ. (పాథమికానుధూతులను (66068425 feellngs)ను (పాథమిక లలో 
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అప్పొారానుది ముఖ్యంగా ఆవ్యాత్నిర దృక్చథంకాదు. అది నై తికమెనది 
మటుకే. వర్చువర్దులా (ప్రకృతిని ఒక దేవాలయంగా ఎంచలేదాయన. సర్వాంత 
ర్యామి అయిన ఒక చె తన్యానికి దేవత్యాన్ని ఇచ్చుకో లేదు, మతమనేది ఒకటి 

ఉండవలసివ సే, అది ఆశామయమెని దృక్పథమే. సమ్యగమైన సర్వోత్కృష్షమెన 
ఈశ్వరభావన మానవ స్యథావానికి ఒక ఆదర్మాన్నీ (పమాణానీీ (Measure) 
చేకూర్చువచ్చుగాక , అప్పారావుది మత విహిత మైన, ఏశ్వాసపర మైన మన సత్వం 

కాదు. ఆయనది సర్వజన ఆచరణ యోగ్యమైన ఐహిక జీవనతత్వ మే. దెహాన్నీ 

దాని కోరికలనూ ఒ తిళ్ళనూ అంగీకరిస్తాడు, ఇం|దియాలు సేకరించే అనుభూతులే 

తాత్మారానికి వా స్తవాలంటాడు. 

వర్చువ ర్తు కంటు ఎక్కువగా అనేక విషయాలలో అప్పారావుకు నన్ని 

హితుడై న ఇంగ్రీషుకవి రాబర్హ్ బర్న్స్ (Robert 24039)" వాడుక మాటలతో రస 
వంతంగా కావ్యాలు రాయవచ్చునని బర్న్స్ నుంచి వర్ప్సువ థు నేర్చాడని ఆర్యోర్డ్ 
రాసాడు : 

Wordsworth owed much to Burns, nda a style of pefect 
plainness, relying for effect solely on the weight and force of that 
which with entire fidelity it utters, Burns could show him. 29 

అతి సహజంగా పరిపూర్ణమైన చిత్తశుద్దితో కూడుకున్నట్లు, తనవారి 
నిత్య నికృష్ట జీఎతం నుంచి వెలువడిన మాటలకో, బర్న్స్ అద్భుత మెన 
కావ్యాలే రచించ గలిగాడు. వర్చువ ర్తు ఈ సులభ కావ్యభాషకు ఒకానొక తాత్వి 
కార్హం (పసొడించి ఉండవచ్చుగాక , బర్న్స్ దృక్పథం పూర్తిగా భిన్న మైంది. మనిషి 

మనిషిగా గణుతింస దగినవాడు; మనిషికీ మనిషికీ, ఆ సిగానీ పదనిగానీ మరేదిగానీ 
. అంతరాల నేర్చాటు చేయగూడదు; మనిషి స్వేచ్చకు అరక, ఆత్మగౌరవానికి 
పరిమితులూ సహింపరానివి; జీవికోల్లాసం పరమ (పేమపా(త మైనది. ఇలాంటి జీవన 
తత్వం అప్పారావు మదికెక్కింద నేందుకు సందేహంలేదు. బర్్స్స్లా అప్పారావు 
Iumune from all the feverishness ofthe heart or of the head, 30 

ఈ హృదయ సంరంభమూ నిర్భరత్వమూ గనక కాల్పనిక వాదానికి 
చిహ్నాలయేట్టుంటే, అప్పారావు కౌల్బనికవాది కొడు; తత్ప్చూర్వుడో (బర్్స్లాగాా 
నతన 

ఈ 

(ప్రకటించినప్పుడు, సాధారణభాషకు సహజ సంగీతగుణం చేకూరుతుందని పేటర్ అంటాడు. 
ఆ భాషను language of pure passioneనd లెగ్వీ, శెజామియాం తమ ఆగ్గసాహిత్య 
చరిత (గంథంలో వర్ణించారుం 
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తద్భిన్నుడో అవుతాడు. ఆ రెండింటి మంచినీ స్వీకరించాడు. ఏ వాది అయినా కాక 

పోయినా, జీవితంలోనూ సాహిత్యంలోనూ అప్పారావు సొమాన్య (పజావాది. 
న 

18 

1x 

to 

28. 

29. 

అ ముత్యాల సరం స్ట (వ్యా) ; గురజాడ : శ్రీశ్రీ) : పు, 24.25 

య 

గురు ము దె-. వతం! 85985 పం 

(గామ్యాదేశ నరసనము : వేదము చేంకటరాయశాత్రి, పు, 41.48 
అదే, పు, 1.2 

కన్యాశుల్కం ర0డవకూర్చు పీర్రిక ; గుర, లే, పు, 40.4] 

దతం లేబ్ 
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ముత్యాలసరాల లక్షణము : 33 3. పు. 22.28 

ఆధునికాం(ధ కవిత్వం ఏ డా| ని. నారాయణ రెడ్డ, 227285 

. మహాకవి లేఖలు : గు.ర, లే,, పు. 201202 

గుర. లే.., పు. 205 

* కథా సాహిత్యము (వ్యా ; వావిలాల సోమయాజులు, తె. భా.చ. సం, 

వుం (43.44 

+ రచయిత ; కావ్యసృష్టి : గు.ర. మా. మం, పు. 155 
+ కన్యాకుల్కము, (ప్రదర్శన, (ప్రశంస : గు.ర.లే., వు. 21 
భి గారబ్బాయి : , గు ర,.మా.మం., వు, 188.1869 

* గు.రామా.మం., పు. 155.187 
- (గామ్యభాషా (పయోగ నిబంధనము ; వేదము వేంకటరాయశాన్త్రీ, 

పృ. 48.44 
. కన్యాశుల్కం, ఆంకితం:గు. రుమా,మం., వు. 102 

=... కా వ్యాలలో శృంగారం : గు, ర, వ్యా, పు, 12 

" సాహిత్యలేఖలు ; నాటకగోషి ; గు. రలే., పు, 88 
అ. తరు మటనే! 

* Victor Hugo : Andre Maurois, P. 135 
. The Living Novel: VS. Pritchett, P. 55, P. 58 

కొన్ని పాాతలు ఆలం వూ SO, De HDs 

* నవల ; సన్నివేశాలు : ప్ర 219 
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వీ జ్యా 

అతల a 

కతాకు కొలత 

కోకిల శబంకూడా తెలియనివాడు తగుమునహ్మఅని కం 
పటి క | ఇలా నోరు నొక్కు_కొ నేవాళ్ళ నాడూ నేడూ ఉన్నారు. 

ప్ పా జాతి సంస్కృతిలో అప్పారావు కవిత్వం సా పోయింది. 

సహృదయులకు అప్పారావు కావ్యాలు రగ తాలటు”"గా కనిపించాయి. 

దేశంలో అభిమానాలు మొలకె శే విధంగా “కవిత కోవిల' పలకకతేనని 

సంకల్పించుకోకముందు, చాలా వెనకటి రోజుల్లో ఇంగ్లీషున ౩ §s0 (cuckoo) 

అనే గేయ మొకటి రాళొడు అప్పారావు. యఫ్. ఏ. చదివేది రోజుల్లో అంతకన్నా 

బారెన ఇంగీషు కొవ్యాన్ని రచించేందుకు పూనికచేసి నొరంగోడరిను విజయనగ 

రంనుంచి కలక శా నగరానికే రవాణా చేయించ గలిగాడు, అప్పారావు సేసిన 

ఇంగ్లీషు కొవ్యరచనలలో బభ్యమౌ తున్నది ఇదొక్కటే. రాజకీయ వ్యంగ్య కావ్యాలు 

రాసిడఉండినా దొరకడంలేదు _ మద్రాసు కాఎ్యగసు సభ గురించి రాసిన చాలాచిన్న 

వ్యంగ్యరచన తప్ప. ఆయన చిత్తు పు _సకంలో, “రమ్” గురించి 3 రము, పెటి 

రాసిన పద్యాలు డజనుదాకా కనిపిస్తున్నాయి _ అన్ని వేడుక రచనలే. 

పిట్టకొంచ మెనా కూత ఘనమని నిరూపించిన రచన ఈ ఇంగ్లీషు నప 

ర. దీనిలో మూడు భాగాలు : మొదటిభాగం (208 పం కులు)లో _ గోదావరీనదీ 

తీరాన పావురాలాట ఆడుతూ తన పావురంవెంట చి తాంగిమేడకువెళ్ళి ఆమె (ప్రేమో 

న్మాదాన్ని నిరాకరిసాడు రాకుమారుడు. రెండవభాగం (104 హం కుల్ఫులో స 

వెట తమకాన ఉన్న ముసలిరాజు పీడకల నుంచి మేల్కొని రాజధానికివచ్చి కోప 
గృహంలోఉన్న చిత్రాంగి చె ప్పే చాడీలువిని సారంగధరునికి కఠినదండన విధించాక, 

కాలుజేతులు తెగి విలపిస్తున్న సారంగధరుణ్లి సిద్దుడౌక డువచ్చి మంతజలం చిలక 

రించి వెంటబెట్టుకునిపో తాడు. చివరిభాగం (10 వ షం కుల్ఫులో పళ్చాతా తాపంళోటి అడవు 

*లవణరాజుక ల) గేయంలో “కోకిల' అనే ఈ శబ్దాన్ని అప్పారావు వాడి ఉన్నాడు, 
“కోవిల' అని వాడడం వాడుక రూపాన్ని గౌరవించడం కోసమే. 



ఫెర్ 

సపాళాంలు సై సన 

లకువచ్చిన చితాంగి ఏకాంతంలో తనసోద వెళ్ళబోనుకొని రాకుమాదనికి ..వ౭హ్తై 

న్నట్లు సూచన ఏడుస్తుంది. మొదటి రెండుభాగాలు కధాకథనానికి (aAXrBtiom, 

సంబంధించినవి. మూడవది = క జాతం, బృందగానం (Chorus) అని పేరు వన్న ప్పటికీ, 

(పజణయగేయ చె ఖరికీ చెందినది 

చూర్చినప్ప “నుంచి, చేమకూరవేంకటక్షవి, కూచిమంచి తిమ్మ న, బాణాలశ ౦0 దాసుడు 

సారిక ళల పలక్ లు పెద్ది క్ి చెప్పారు. కవల వంకరలను దిడి Bee 

ఆ కథను సొంతపరచుకొని [పతి తే తెలుగుజిల్లాలోనూ జ కథాన్రానాలను కత్రించు 

రు. చేదుకూరవాని కావ్యం తెలిసి ' ఉండక పోరే, దానికి నకలన్నంతగా 

అప్పారావు రచన సాగివుండేది కాదు. తిమ్మకవి ద్విపద రచన తెలియక 

మాళవదేశాన్ని విడిచి రాజమహేం[దవరాన కథ జరిగి ౫ ఫండెదికొదు. రాజుకే 

అతని రాజధానిపేరూ స్మరించలేదనేగాని, గోదావరి గట్లును వర్తించినంచువ 

Kirg of kings అన్నందువల్లనూ, అప్పారావుదృషి పేల డిఅవుతుంది. అయితే, 

“జనవాడుక 'నుబట్లి రూపొందిన కావ్యకథను అప్పారావు మాద్చుకొన్నాడు. రాజరాజు 

ee సారంగుని రూవ చితం చూసిన చితాంగి పరోక్షంలో తాను 

(తం అతణి (పేమించింది. ఇది ఏకపక్ష వ్యవహార 

విషాదానికి శ్రోపకిసింది. అయినా చి(తాంగి 'కొమిసపీ 

రచయిత నిశ్చయించుకొన్నట్లుంది. చితాంగి శీలాన్ని సంస్కరించి ఉదా త్రం 

చేయబూనాడు కాబటి సారంగధరుని వెదుకొ-0టూ కొండలకూ క్రోనలకూ పంపి 

(ie ద్ర 

. 

చేయవలసి వఫష్బంది. ఇం౭తచేసే, చిితాంగిక వైరాగ్యం తలకెక్కించలేదు, ఆడి 

ఆదర్శీకరణ అవుతుందని భయమేమో : వృద్దరాజును వెంట ఉంచుకొని అకణ్యం 

లోనే ఉండిపోగోరిన ఈ రాచకూతురు ఉదా శతనూ కార్చుకొంది, యభారతకూ 

అంటిపెట్లుకొంది. తాత్కా-లి కో! దేకంలొ క సారంగుని చూరు 3 

పాలేశాక, సిమితంలో తన త తప్పు తెలిసికొనింది. అయినా (పణయభంగం కళరం 

కరమెపోయింది. 

“అంగన నమ్మరాదు”, అనే సిద్దాంతానికి చి|తాంగిని తార్యాణ జని స్కీజాచిత్ర 

పట వృతాంతాన్నీ, తొలివలపునూ కక. సృషించి ఉంటే, అవ చాలక అప్పా 
నం cy 

రావు (పసణయ సిదాంతాన్నికూడా సాయం పిలుచుకొన్నాడు. స్రీపురుమలకు వివాహా 
@ 

బంధం కంఠపాశం కాబనిలేదు. మనసున్నచోటనే మనువు : షొచిత్య పోషణకు, 
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ఏకాంతంలో చి|తాంగి సారంగునికి “కామశాస్తో9పాధ్యాయిని" యెనట్లు (వవ రించ 

వలసి వచ్చింది, ఏ మానవ సామాన్య గుణాలు చితాంగిలో నిండి వికటంగాకూడా 

వెలికివచ్చాయో, అవి సారంగధరునిలో దాదాపు ఎండిపోయాయి. (శ్రీరాముడికీ హరి 
శ్చం|దుడికీ సమవుజీ కొవటంలో, యాథార్హ్యాన్ని కోల్పోయి వట్టి దున్సాధ్యమైన 

ఆదర్శంగా మిగులు పడ్డాడు. ఆయితే కావ్యాల చిత్రాంగి, త ధర్మపత్నికాదు; 

భో గవనిత, వివాహితుడూ ఏకపత్నీ (వతుడూనై న సారంధరునికి చితాంగి మాతృ 
పదాన్ని ఆక్రమించింది. మి(తుల తోటీ, భార్యతోటీ ఎంతో సహజంగా ఉల్లా 

సంగా ఉండగలడుగాని, చితాంగి ఎదుటబడి తే మట్టుకు నిర్రబిగుసుకుపోయి 

యతిలా సంయమిలా “ముని ముచ్చు”లా అతి వేలమైన నీతిదృష్టి (పదర్శినాడు. 

కఠోరమెన సౌశీల్యాన్ని శిలా (పాయంగా (పదర్శిసాడు. ఇది “ఆచ్భాడీ"తనమెతే 

కావచ్చుగాని, వట్టి ఆదర్శానికి నాటకీయత దిగదుడుపే. అప్పారావు చేతిలోగూడా 

సొరంగధరుడొక మానదండంగానే, అందమైన ఆదర్శంగా నే రూపొందాడు. 

“బ్లాంక్ వెర్స్" పద్దతిలో రాసిన యీ కావ్యం ఛందోవ్యవస్తకు దౌర్భల్యాన్ని 

కలిగించిందని, ఆ రోజుల్లోనే శంభుచం్యదముఖ | అని ఉన్నాడు. దొరబాబు తల 

దన్నే విధంగా ఆంగ్ల విద్యావంతులై న ఫకీరు బ్లాంక్ వెర్స్కు "పెడమొగం 

చూపి, అలెగ్జాండర్ పోప్ వాడుకచేసిపోయిన కమ్మటి ఛందస్సు లంకే చెవికోసు 

కుంటూన్న రోజులవి. గోలుస్మిత్ (Gంld$mith)కు ఈవలి ఆంగ్లకవులకింకా 

మనస్సు మొగ్గని తెలుగు రచయితలు అనువాదాలతో తృ పిపడుతూన్న రోజులు. 

అలాంటి కాలాన ఈ పిల్లకవి సీమవాడి 'పెరటిగోడ దాటి కోటలో దూకి వాడి 

మాటల మామిడిచెమైక్కి పళ్ళను రాల్చి నోటబెట్టాడు. 

మాటలే పరాయివిగాని, తలపులు తనవారివే. “రాజిపు డూరలేడు చెలి పాయపు 
బి తరి...” పద్యం, ఇంగ్లీషులో ముక్తసరిగా The king’s abroad to hunt and 

thouart fair)అయినిలిచింది. చేమకూరవాని చిత్రాంగి బొచిత్యంపాటించి సఖీజనం 

చేత సారంగుని కాళ్ళను పన్నీటితో కడిగిస్తే, గురజాడవాని చితాంగి ఒక ఆకు 
ఎక్కువే చదివి తానే అతని కాళ్ళు కడిగి తన చీరతో ఆ శడి ఒ తింది. అయితే, 
సొరంగునిలో వృద్ధాప్యాన్ని విడనాడిన రాజరాజు చ్మితాంగి కంటికి కనిపిస్తున్నాడట. 

«(and in thy beauteous form / 1 see the king to lusty youth 
transformed) అలా అంటే తన పతిభ కీ వెలడౌతుంది ; అంతకంటు ఎక్కు 

అలాటి య 

వగా తన మనోనుర క్తి సారంగధరునికి తెలిసి వసుంది. ఈ చిత్రాంగి చేమకూర 
హాని దానిలా నరరూప రాక్షసి కాదు, అది రాజరాజు భోగవనిత మాత్రమే. 
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సారంగుని తన కామాగ్నికి వర్షంగా నే తప్ప మరోవిధంగా సంభావించలేదు. 

దానికి అనుభోగ్యం కానిదేదీలేదు. వరసా వావీ తనకు పనికిమాలిన మాటలు. 

గురజాడ వాని చ్నితాంగిలో, తానొకనాడు సారంగధరుని మనసొరా వలచాననే 

స్పృహ ఉండి, ఒకప్పుడు పరమ కర్కళత్వంగా మారినావెంటనే తొల్లిటి మార్షవాన్ని 

పాందుతుంది. అతన్ని నిజంగానే (పెమించబట్టి చిత్రాంగి (పేమ ఉదా త్రం 

కొజూచింది. *కులసతులే యూరు _ వలపులే యారు అంటూ రాణుల సంసారాల్లో 

నిప్పులు పోసిన రంగాజమ్మ లాంటి భోగపత్నుల యుగంలో, ఆ తంజావూరి 

లోనే, చేమకూర వాని చితాంగి పుటింది; “భఫోగకుటిల శిరోజాతిలకముి అయింది; 

రత్నాంగిలా “కులసతి” కాదు. ఈ కొత్త చితాంగి సారంగధరుని భార్య కాజాలక 

వంచితురాలై ౦ది. తనది సర స్త్రీశ్చంగారమని సారం గుడు అనుకోకూడదని ఆ మెకోరిక। 

వివాహబంధ మొక్క కే విశ్ళంఖ లాగుభోగపరత్యానికి ఆటంకం కావడం, 

చ్మితాంగికి సమ్మతం కాదు. (పజణయ బాహిర మైన పెళ్ళ, వట్టి తంతే : (Where 

love is strong there hearts may wed) అంటుంది. వివాహ వ్యవహారంలో 

హృదయానికే సర్వాధికారమనే మాట, సపదాయాన్ని మన్నిస్తుందా ? కృష్ణుడేమి 
చేశాడు ? ముని ముచ్చులెందరు సుందరీ మణుల బందాలు కాలేదు? ఇది 

చితాంగి ఎదురు సవాలు ఇక్కడ మళ్ళీ చేమకూర వానితో బాటు దక్షిణాంధ్ర 

దకీణ నాయక యుగపు కవులంతా కటగటుకొని “తాటాకుల పాటు” జూచి 

వికటంగా పరిహసిస్తున్నారు. అయితే సారంగధరుడు పెద్ద చదవరి. రాధా మాధవ 

శృంగారంగానీ, గోపికా శృంగారంగానీ దెహపరమెనది కాదు, పొమ్మంటాడు. 

గొప్పవారి పనుల్లొ తప్పులెన్నేంత గొప్పవాళ్లీ కాను, పొమ్మంటాడు. ఇది సమా 

ధానంకాదు. అందమైన కుురకారంతా ఇలా గ బిగగట్లుకొంచే సంసారచ।క 

మెలా తిరగాలి ? శృంగారం ను|పజాతంత స్ట. సూత మైనప్పుడు, దాన్ని 

తిరస్కరించే వాడు లోకవిరోధికాడా ? ఇక స్త్రీ జాతిని ప. సృష్టించి 

నట్లు ? మనుషుల మన స్సుల్లో శృంగార భావాన్ని ఎందుకు ముట్లంచిన 

చి|తాంగి సవాళ్ళకు దేవుడొక్కడే సమాధానం వ. అయినా 

ఆ సవాళ్ళుచే సే అధికారం, చ్మితాంగికి రాజరాజుతో పెళ్ళి జరిగిన మరుక్షణమే 

పోయింది. శృంగారం పెరుచెప్పుకొని పశుత్వం కాయలమ్ముకొ నే వ్యవహారానికి 

దిగి, యవ్వన మదంతో, సంఘభ్యదతకు మూలకందమెన వై వాహిక వ్యవస్తను 
తూటుబొడిచే పని తనది. కౌబట్లి తాను వాక్ చాతుర్యానిశే మెస్పుపొందగలదుగాని 

మంచితనానికి కాదు. అయినా 'పణయభంగం పొందిన స్తీగానే ఈ (పశ్నలు 
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ఇన శే వీ fe f ఇ జనల కౌబటి ఆమె కోరికలో సబబుమాట ఎలావున్నా, సవాళ్ళలొ పటుత 
Dm OA 

శేకపొోళలీదు, పీమయుగా ానికి ఈ నవాష్ళే మేళఆ 

ర్ 
జక 

-_మిలన్ (పభ్యతిమహాక వులు వాడి (పశ సిచేకూర్చిన . వేరోపమ (Epic simile) 
చయయలి! ] టన 

సే 

అకట రెండుమార్లు యథాశ రో వొడజూచి, "బనిసన్ కవి కొవా కలలో (0 (ప్రణయ 

గీతాల (Love hie పదతిని అనుకరించి రాసిన ఈ ఇంగ్లీషు రావ్యం అప్పా 
రావులు ఏవిధంగా జూచిన (ప్రతిషాకర 2 ada స్యయ కాఠిన్యం, (పొ బైన తీయా 

రూప్మపబయోగం వంటివి చిల్లర నుల్సర లోపాలు. గురి దొడుది, బస్మతః ఇంగీమ 
‘ 

జ oh 

భాషలోప్వటి ప కన 'రాయబోం యాడు. నాటు వాసనలు (1061021801) నోర నయ 
pe టా. గ వ అస జి ఫ్ | x శ్ర అదు. 'చక్కదనాల 'పేద్పలపంటి (పకృతి దృళ్యాలను పరినూ న్న భాగాలు ఎన్న 

EF ఆలి it 

దగిన సూత పొయంగా క్ సత్యాలనుగా నీ అభీ పహాయాలనుగా నీ (సక టిం! 

వె ఖరి ఆనాడె అప్పారావు కుండేదని ఈ చరణాలు అభిప్ప తోయి. 

In nature all is 018011. all is mith, 
And beauicous things to beauteous things are 

[linked. 

౫ ఈ కౌవ్యంలో రాజరాజు మెరుపులా మెరని ఉరుములా ఉరిమి పెడుగె ఉ ఉత్నాతం 
en 

కలిగించి కథనాక కొలిక్కి తెచ్చి కనుమరుగ్ల పోతున్నాడు. ఇలా రాజడారాజును కొటి వెయ్యడం 
యణ అ) 

సబబు కాదనుకున్నాదో ఏమో, తాను మ సలివాచొతున్నప్పుడు అవ్వారాపు అ ముసలిరాజు 

న రాద్దామని (వార ంభించిన బ|తాొంగి నాటరౌన్ని 

నెల్లూరి రాజకుమా ౮ అయిన చ్మితాంగిని నారంగధరుని కిచ్చి పెళ్ళిచేదామనుకొని, 

చ్మితపటాలూ గటా పంసపండా తిన వయస్యునికో నేరుగా & బయ లైరి వెళ్ళిన రాజరాజు(పచ్చన్న 

షంలో వ తన కే భార్యగా  నిశ్చయించుకొంటాడు. అప్పటికే వ 

సారంగపనికి వనస్సు ఇచ్చుకొనిఉం౦ంది. అయినా రాజరాజై న తనకు నల్లూరి రాజ్ కొక లెక్కా. 

వ. భయఎడి కన్యాదానానికి _ త్యాగానికి _ ఒప్పేనుకొన్నాడు.. (శ్రమపడి, పెగా 

మోజుపడి పెళ్ళాడాదుకా ఒట్టి ముసలివాడికి కుర షె పెళ్ళాం విలువ బాగా తెలిసింది. పిల్లతన౦చూపిన 

ఈ ముసలివాడు నిజంగా వృద్దాలు డే అని. వ్నితాంగి పరిచారిక మీనాక్షీ గు రించింది. “ముదు 
వాణీ (oe) 

చెల్లి వై, ముసలి మగదే చెల్లించాలి. * దళరథుడికి నైక రాజరాజుకు చితాంగి. అయినా 

చ్మితాంగకి రాజరాజు పంచడారకూరిన విషం. పంచదార కూరినా విషం పాయనంకొౌదు. 

సారంగుని పడుచుదనాన్నేగాక గుణసంపదను తాను మెచ్చింది. మనస్సు తనది అతనిదే. 
బొంది ? ఈ ముసలిపీనుగది కావచ్చు. 

ఇంతకూ అపి ఖం sas రాజరాజు అకాల es ha నికి 



రి న గ్ 
a) లావ ౮6 

2 

ఇ” ర్ Nanas WO ~ నున ౮ ప ల అవి 2 ల కక్ రల దడపా చిలరమలర పదాలు రాసూవచ్చాదిగాని తన (పతిఫకు తగిన గా గా : ఆది 

కంస ౨ వేశకపోయింది. కొత శతాబం వచ్చి కౌలు సిలదొక్కుకున్న కొంత కక గ = టు 

కాలానికిగాని, సంగాన వ్యవహారాలపె నిలిచిఉన్న తన చూపును ఇటు మళ్లి ంచ ee యె 

అదు. ఈలొపల నిరంతర పఠనం వల్లనూ, చింతన వల్లనూ తన ద్భకళ కథ యే మూరి 

య. ఇంగ్లీమన కొవ్యాలురాసే "భారతీయుల కలని (పయోజనౌ న్ని తాను 
అవంచేసుకో స. గాని తానిక ఇంగ్రీషునకావ్యం రాయపోడు. తన జనం చదివి ఆనం 

దించి వ మనుసు హా ర్చుకోగలందులకై తాను తెలుగున “తేటమాటలి” తం తీపి కవిత్వం 
కాలః జానపదుల గేయాల వాసనలను పట్టించాలి. చరి కా త్రనడకల పాటలకు 

వొటిచూటలనుంచి రావాలి వెలికి, శతాడ్తాల కర్వరతోక తెలుగుజాతి చెవిలో రింగులు 
వొర్చుతిరా రచిత మెన్ సం భం తుల నాగరికతలో సనాజ్యాలనుడా తిడవితంలోని 

యూ 

మంచివో అంటుకటాలి. దురాచారాలను హేళన చేస్తూనో దూష్ని సూనో కరాచోక, వాటి ను 
అ 

పాణబడి బతుకులు బుగిచేసుశాన్న అమాయకులను గురించి కన్నీట తడిసిన 
“గ. 

చూపులోచ్, కంపదూ నమన కంఠస్యరముతోటి, గుండెలను కోసివే పే. తారతానచేశం 
Ref] 

తోటి హీడ గరు హృదయమార్షవంతో టి, కవిత్వంచెప్పాలి. కవిని మళ్ళి జబ్బ 
పట్లుకొని వచ్చి నిలవాలి తనవారై న ఈ (ప్రజలకూ నడుమ కవికీ [పజలకూ మధ్య 
పాండిత్య ‘ ర్వి గ్గత మూలంగా ఎర్బుడివున్న గండిని పూడ్చి వేయాలి. సాహిత్యం 

తాతీపరంకా నాలి, సంస్కృతి సమిష్నంప త్తి | 

ఆకులందున అణగి మణని 

కవిత కోఏల పలక వలెనోయి 
కు తలను విని దశమురఈ గవి 

తూరు మొలకి త్ర 5 వలెనోయి! 

నవ్యమేగాక భవ్యంకూాశా అయిన ఈ కవి త్వా వేశంకోటి అప్పారావు 

పుంథానుప్తంఖంగా కావ్యాలు రాసినకాలం, ఆయన చరమదశ కావడం విచారకరం. 
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(పయోగశాలనుంచి బయటబడి విజయము[దతో ఇవి బహుళ (ప్రచారం పొందక 

మునుపే, ఆయన దాటుకొన్నాడు. పనిగట్టుకొని వ్యాకరణ స్నూతాలను తెంపుతూ 

వ్యావహారిక రూపాలను నింపుతూ, కావ్యభాషా విషయంలో ఆయనచేసిన సాహసం 

నేటి విప్టవవాదులకుగూడా మింగుడు పడని పెద్ద ముద్ద అయింది, గికుగు రామ 

మూ ర మెచ్చి ఒప్పిన సాహసిక పదపయోగాలను శ్రీ శ్రీ వంటివాళ్ళు కూడా 
ఆమోదించజాలకున్నారు. ఏకవచన బహువచన నియమాలను కూడా పాటించని 

ఒకటి రెండు చోట్ల (“పొరుగు వారోదార్చె, పోనీ”) కొంపెల్ల జనార్హనరావువంటి 
సహృదయులుకూడా ఉలికిసడక తప్పిందికాదు. మరి, యడ్ల రామదాసుకూ, * 

గురజాడ అప్పారావుకూ అభేదాన్ని చూసేవాళ్ళ ఊ సెందుకు ? 

... (ప్రయోగ సాహసమున్న |పతిభావంతుడు. త్మీవ సమీక్షకు లభ్యములయ్యే 

సత్యాలను అనుభవముతో పిండి పలికినా ఆయన కవితా రచనలో ఛందచ్చాయ 

కనిపించదు. కాని కొన్ని సం కులు మాతం అర్హ గౌరవములోనేకాక శిల్పదృష్ట్షిలో 
కూడా (పౌఢములై సచేతనములు గా ఉంటాయి. 'అంతమా|తానికే అతనిని మహాకవి 

కోటిలో చేర్చడం సముచితంకాదు. అతడు మహాకవి కొక పోయినా ఖండకావ్య రచ 

నకు (పేరకుడు, మార్గదర్శి. 1 

సరసంగా ఉన్నట్లనిపించే ఈ అంచనా, గుడ్డిలో మెల్ల. లయమే ఛందస్సున 

కంతటికీ [పాణ పదార్హ మనుకొన్నప్పుడు, ఆ లయ “అప్పారావు కవిత్వంలో ఆద్యం 

తమూ జీవధారగా (ప్రవహిసుందం పే ఎవరూ కొదనరు. స్వక పోల కల్పిశమెనా 
న న. 

1. * యడ్ల రామదాసు పుట్టింది విజయగర సంస్థాన సమీష్మగామంలోనని తెలిసి ఉంటే 
ఈ విమర్శకులు రామదానుకూ, ఆప్పారావుకూ మరొక పోలికకూడా తెచ్చివుండేవారు. అయినా 
రామదాసు బొత్తిగా కొట్టివేయవలనిన వాడేమీకాదు. “ఎన్నిమాయలు నేర్చినాడమ్మా” అనే పాట 
ఒకటిచాలు, “వచో రచన కవిత్వమను నొక ధోరణిగలిగి” ఆయన రాసిన కీ ర్రనలు పాడ 
దగ్గవీ, విన దగ్గవీ అని చెప్పడానికి. “తత్వములను గద్యవద్యాదులతో రచించిన యడ్లరామదాను 

వేరొక సం(పదాయానికి చెందినవాడు. పండితుల మతానికి జతగా దేశంలో అనాదినుంచీ 
సామాన్య జనులతత్వం ఒకటివుంది. దానికి చెందినవాడే ఈ రామదాను. పైగా, ఆ విమర్శకుల 
లాంటివారిని ముందుగానే ఊహించుకొని వినయంతోటి, “నేను విద్యావిహీనుడను, కవిత్వ 

మన నెట్టిదో యెరుంగని వాడ” నగుటచే “బుద్ధి చాంచల్యమును మరలించుకొన లేకి ఆ తన 
(గ్రంథాన్ని (సుజ్ఞాన చం,దికు రాళానని చెప్పుకొన్నాడు. 

అప్పారావుకూడా అలా భయభ కులు చూపెడుతూ రాయలేదని ఈ విద్వద్వ రేణ్యులకు 
కన్నె(రా ఏమిటి చెప్మా ? 
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మా(తాబద్ద మైన ముత్యాల సరాల ఛందస్సు తత్పూర్వ సాంపదాయిక చ్చంద 

స్సులకొటి ఈ (పాణ మూలంలో స్పర్టించదు. మహాకవి (ప్రశంస దేవుండెరుగు, 
“అకవి” బిరుదు అల్బమా నవుడిచ్చిన కితాబు ః శుష్క విషయోద్దాటనకూ జీవిత సత్య 

నిరూపణ పరమైన సూత పవణత్వానికీ అంతర మెంచని “ప్రతిపద రసోదయి 

సిద్ధాంతులు అప్పారావును గూడా మన్నించరు; కవిగాకూడా ఆయనను గు రించరు, 2% 

ఇలా అతి [పశంస, అతి అభిశంసన _ ఈ రెండు తిరగలి బండల మధ్యపడి కవిగా 

అప్పారావు వ్య కిత్వంనలిగి నుగొతున్నది. కాబట్టి ఆయన ఖండికలలో ఒక్కొక్క 

దానినీ పై E _ిపలి సూక్ష్మ పరీక్షకు నిలపాలి. 

దాల్నకమణిక విభాగంలో ఇచ్చివున్న [కమాన్నిబటి ఓం పథమంగా తీసుకోవలసిన 
ర 

రచన తోకచుక. యుత్యాలనరయు అనే పేరున అచ్చుబడుతూ మొదటి 
శీరికను మాటుపరుచుకొన్న ఈ కావ్యం, “అ ప్పారాయోపజిక మెన రసగీతాలకు” 
ల క ర 

(శ్రీకారంచుట్రింది. 

ఇది పూ రిగా స్వకపోల కల్పితమెన రచన. వా సవజీవితంలో ఒక చిన్న 
ఘటననుంచి భావనాత్మకంగా కవి ఈ గేయవసువును రాబట్లుకొన్నాడు. ఆఘటనలో 

2, * కవులుగా చలామణీగా (బయత్నెంచెడి కీ ర్రికాములను “అకపు"లని వర్డ్ స్తా 

“గురుజాడ అప్పారాపు రచనా ౪ శ థిల్యము మునకు, ఆస్సుటమైన భావవ్యర కీకరణమునకు పధి (ప్రవర్శ 

కుడు.” అని పొట్లపల్లి సీత్రారామారావుగారు తేల్చివేళారు. “ఆయనలో కనుపించునది రచయితకు 

రచనా _పథమావస్తళ్, భావములు శబ్దములకందని స్థితిలో, ఏర్పడెడి రవనా శై థీల్యము. అది 

మెత్తదనము కాదు.” అకవుల (పితిషకు అప్పటి కాలమాన పరిస్థితులే హేతువులు అన్నారు. 

“కథావస్తువునకు తీసిపోని కవితాళ క్రియున్నవారే అసలుకవులు” అంటూ, ఛందస్సు 

తీసివేసినవ్పటికీ “వస్తువును భావనా మయము చేనుకొనెడిశ క్రి” ఉంటే చాలునని చెప్పారు, 
“కవియైన వానికి వస్తువుముందు భావనామయమైగాని రచనగా వరిణమించదు. అకఏలైన 
వానిలో వస్తువు భావనా స్పర్శలేకుండనే యున్నది యున్నపాళముగా రచన యగుటకు [పయ 

త్నించును. గురజాడ అప్పారావుగారి రచన ఈ (శేణిలోనిది.” 

జాతీయ సం్యపదాయములు, స్యతంతభావముణు అప్పారావులో లేవట. ఆధునిక కవి 

త్వమునకు పునాదులు ఆయనలో కనుపించవట. “ఆంగ్ల పభుత్వమువలన ఆంగ్ల్గభాషవలన డెళ 

ములో నేర్పడిన కృతక సమాజము యొక్క అభ్మిపాయములను కప్పుకొని కవి యనుపించుకొను 

టకు (పయత్నించిన యొక వ్య _క్తి ! అం తే”, 

“ఎడ్ల రామదాసు మహాకవి యనిపించుకొనినపుడు గురజాడ అప్పారావుగారు కవి గావచుణ 

నమో” __జయంతి : జనవరి 1959 
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సరంతో జరిగిన సహపం కి భోజ జనం తాను స్వయంగా పాల్గొన్నాడు గనక 
ఏంయచరితాత్మకం కావలసిన పనిలేదు, అలా కొలేదుకూడా. పట్నంపోయి =. fo క్. 

ళి 

పదినాళ్ళపాటు “సంఘసంస్కరణ [పవీణుల సంగతుల మెలగి,” ఒకనాటి వేకువ 

సమభుంటో ఇలు కమా ఇల్లాలిని నిదలేపి తాను కనీవినీ వచ్చిన విషయా 
(ag) 

లను వినిపించేసరికి, భార్య సంకోషించవ లసిందిపోయి. కన్నుల నీరునించి ఇరుగు 
లా ల లో గై తన నెలా ఆడి పోసుకుంటున్నదీ ఏకరూ పెటి భ రగార్ని దెప్పుతుంది, 

తుడౌతాదు. భార్య, తలి, ఇరుగు పొరుగు ఆడంగులు, అసలు ఈ ఊరి 

డం (అది పల్లెటూరు అయి ప నష కాకుంటే, తాను వెళ్ళివచ్చినది పట్నమని 

చెప్ప వలసిన పనిలేదు.) ఇలాంటి వేలాది ఊళ్ళ వాళ్ళు _ (గామీణులు _ ఇంకా ఇలా 

గున్నా రమిటి చెప్మా అనిపిసుంది, 
(౫ a) 

yy & 
ha 

[9 

[/ 

తోకమందళఠి మంచిచెడ్డ 

తోద తెరుగుదురా ? 

అనుకొంటాడు 

ధార్యకు ఒక కోడికోడలుండడం, మామలు ఒకరి కిద్దరుండడం వగ రా 
అంశాలను బట్టి ఇది స్వీయచరి[తాత్మకం కొదని నిర్దారణ చేయవలసి వసున్నా, 

అప్పారావు 'స్వీయానుభవచే చినికి మూలమనాలి. ఆ అనుభవం ఉన్నది ఉన్నటు 
7 నే కాగితాని కెక్క_లేదు. కొన్ని పాతలను కల్పించి, అవి మసలే వాతావరణం 

Ca) 
wa 

వ 

ర్వాటుడసి, వాటి పరిమితులను నిరూపిస్తూ, తన అనుభవాన్ని కౌవ్యానుభూతిగా 

ర్చుకొన్నాకనే అప్పారావు ఈ గేయాన్ని రచించాడు; ఇదినిజంగా క విక్వ 

మౌతుందా, కౌదా అని తేల్చుకోవాలంపే, తోకచుకర్శు అచ్చుపడిన ఆం/భ 
వాలళ పష్యతికలోనే ముందు సంచికలో హోలి తోకచుక్క ీరికతో చిలరిగె 

ల య 

స్ట్ని 

(స్ 

ఇం 

ఈటీ సరావు వంతులు రాసిన పద్యాలనుతెచ్చి భనం. సరిపోల్చే ఓపిక 
, తెలుస్తుంది. అప్పారావు కల్పించుకొన్న ఊహాసంభాషణ గాని, (గామీణ 

ంఘిక వాతావరణమూ, తత్సంబంధి భావజాలమూ లేకుండా, తన అనుభ వాన్ని 

ఉన్న హపాళంగా కాగితంమీడికి దించడం ఎవరు చేసిండీ తెలుసుంది. ఇక “సంప 

దాయాన్ని” వెక్కిరించడమంటే, మూర్తాచారాలను అసంబద్ధ విశ్వాసాలను 

“చుర్యాదగా వి విడిచివేయడం కాదని అప్పారావుతోబాటుగా (శ్రీనివాసరావు పంతులు, 

మంగిపూడి వేంకట శర్మ (పభృతులు స తెలుస్తుంది. కాకుంట, వారి 

J 

th లై అ 

న్ 
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అపహ్బారావంపేనే గంగ 'వెరులెతు తున్నాయి. సరిగా ఇలాంటి “|గామీణ” భావ 

జ లానే ఆయన ఆ కావ3ంలో ఈసడించింది. కవుల కల్చనా బలాన వస్తువు 

లకు లేని వూపులు కేకూరుతూన్న ప్పుడు, అ3దులొనూ 

సమే "పండితు' లికముందూ ఉంటారని ఆయనకు తెలియదు. భాపనాబల మే 

వ. CHES పేట్టయిశే, ఈ ఒక్క కొవ్యం ద్వారా అప్పారావు 

అసామా న్యుచె స కవిగా సతత . పాతికరణ నటుంచి, పాత్ర నోటి మాటల 

నబుంది, కవి కల్పించిన సాంఘిక వాతావరణాన్ని కూడా అటుంచి చూచినా, 

గేయ | హాఠంభంలో ఆయన చేసిన (పకృతి వర్తన ఒక్కటి హృదయంగమం 

కాదు. రాతి అంతరించడమూ, పగలు సమీపించడమూ సూర్యుని 

వి రాతిని వేగించడమూ _ ఇవన్నీ కావ్యంలో సేకరించుకొన్న 

సాంకేతిక పాముఖ్యాన్ని అటుంచి, లోక జీవిత (కమంలో సేకరించుకొన్న 

(వాముఖ్యం, గొప్ప కవికిగానీ పట్టుబడని సార్హక పచోవిద్య. “కొత్త పాతల 

మలు కలయిక” చిమ్మే “కొమ్మెరుంగులు” ఈ కాన్యమంతటా (పసరిసున్నాయి. 

అక్హానికి తగిన శబ్దం కవికి అందక పోవడం కొదు, మార్తవమూకాదు, సం పడదాయ 

సిద్దమూ పాం డిత్య మాత సొధ్యమూనై న (గ్రాంథిక. శబ్దం తాను దైశించిన విపు 

లార్హాన్ని పాఠకుని కందింప జాలదనుకొని, వడికి వెదికీ సుపరిచితమైన శబ్దాన్ని 

తెచ్చి ఇందులో వాడుక చేయబూనాడు కవి. “తేఇన మాటలు” అని తానై నోరు 

వడిది వరి రించుకొన్న దిందుకే. లేకుంటే “మించిపాయెను”, “కాసరెనో యన”. 

: “పుట్లకీటు" వంటి పదాలను వాడేఉండడు. తన కావ్యభాషగురించి 

నవ్నతికలో ఒకళతావధాని ఆకేపించినప్పుడు, తానోకలమునకు వచ్చినట్లు” 
క చెబుతూ, ఈ కావ్యానికి సంబంధించికూడా వాస్రవం కాకతప్పని ఒక 
వాక్యం రాశాడు అప్పారావు : 

(గ le ff 
| bl 

Ep 

వితము బాయునప్పుడూ, జిలుగు చెక్కునప్పుడూ శల్చి యెట్టి పరిశ్రమను 

చేయునో అట్లెపర్మి శ్రమము చసినశతని కొవ్యగుణము లబ్బ నేరవని మా మతము.2 
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రేఫతో కూడుకొన్న (గా ౦థిక శబ్దాలు 'పెటుకని తోచినందువల్లనూ వాడుకలో 

'రేఫ రాలిపోయిన పదాలున్నందువల్లనూ, ఉకార ఓకార శబ్దాలు వు వోలకో వాడు 

శె కె నందుచేతనూ, డెబ్బది, డెబె దై కంటే “డబ్బది తన చెవికింపుగా వినిపించినందు 

చేతనూ, వ్యాకరణ సూత్రాలు తెగి తుత్తునియలై నాసరే, నవీన కావ్య భాషకు శిష 

జన వ్యవహారాన్ని ఒరిపిడి రాయిగా చేయ బూనుకొన్నాడు. ఇవన్నీ అపశబద్దాలని 
అనుకొంపే, మొదటికే మోసం తెచ్చి వ్యాకరణ నిరంకుశ త్వాన్ని ఎదిరించ బూనిన 
ఈ “అప్పళాచార్యులి ముందు “అసశబ్ద భయం నాస్తి : 

తోకచుక్కనూ వేగుచుక్కనూ మానవీకరించి “వెడలి మెరసిరి” వంటి 
సొహసొలొకటి రెండు చేసినా, ఈ కావ్యంలో (పాచీన కవి సమయాలను నీరాక్ష 

రించలేదు. నఖి నెమ్మోము చంద సఖమే,. చందదునికీ కేతువుకూ తగవే, అచ్చరల 
చేతి లీలా పుష్పం స్పృహణీయమే. * (శ్రీనాథకవి తోకచుక్కాలకూ క్రీ చూపులకూ 
సామ్యం చెప్పడమే అనుకొంటే, సాధువె న పోతన్న కూడా పూబోడి చీర 
చెరగును “కందర్ప కేతువు” తోనూ “ఘన  ధూమశేతువు” తోనూ ఉపమించడం, 
అప్పారావు ముందుండనే ఉన్నదాయె ; ఆ తోకచుక్క సొదృళ్యాల వల్త్లకోచని 
కీడు దీనివల్ల తోస్తుందని ఎందుకనుకోవాలి ? తోకచుక్క శాస్త్ర రీత్యాకూడా 
నిస్పమాదకరమైనదే కాబట్టి, దాన్ని చూడనొల్లని భార్యకు ధైర్యం చెప్పబూని 

అచ్చరలవంటి అందక త్తెలుకూడా లీలాపుష్పం ధరించేంత సుకుమారసుందర మైన 
వస్తువే, అని భర్త అనవవలసి వస్తుంది. 

ఇంతకూ ఈ గేయ _పాముఖ్యం డినోదయాన్ని సూచించే సంకేతాలలో 
లేదు _ జ్ఞానోదయాన్ని సూచించే సంభాషణా భాగంలో ఉంది. భ ర్త ఉత్సాహి, 
పైగా “కొ తబిచ్చగాడు.” భార్యలేప్పుడూ ముందుబడి మార్పుల నొల్తరు. మత 

విశ్వాసం మగవారికంజపె స్త్రీలనే ఎక్కువగా ఆ(శయిస్తూ వచ్చిన కౌలమది. పైగా, 

పట్నాన పొందిన అనుభవాలు మనస్సు నిండుగా ఉండి, ఎప్పుడెప్పుడు బయట 

పడుదామా అని త్వరపడుతున్నాయి లాగుంది. భర్త కొత్తమతం పుచ్చుకొంపే, 

మొదట మార్చజూచేది తన భార్యనే కదాః మరెవరు తనకు లోకువ గనక ? అందు 
చేతనే ఈభ ర _ అప్పారావు కాదు సుమా, ఆయన నిర్మించిన ఒక భావో(దేకి 
పాత మాత్రమే అ భేషెన ఒక ఉపన్యాసం చెసాడు. వేళాపాళాలేదా అం'కే, అది 

ఇ “ వేల్చులలనల కేలి వెలితోగొ అనడంలో చుక్క కలువగానూ, దాని తోక పుష్ప 

కాండంగానూ ఉపమితాలయ్యాయి. పైగా రాత్రి కాబట్టి పద్మంగాక కలువ అవసర మైంది. 
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తూర్పు “బలబల” తెల్లనారే. సమయమాయె; తాను రాత్రంతా జాగారం చేసి 

(సయాణజపు వేడిలో ఉంచే; ఇటు చూడమంపే భార్య అటుచూనూ ఉండె; పైగా 

తీరా తెల్లారాక అ త్రగారి అజమాయిషీలో తోడికోడలి పిల్లి చెవుల దాపున ఇరుగు 

పొరుగు" చూరుల మధ్య భార్య ఉండక తప్పదాయె; ఇక ఇదే సుముహూర 

మయిం దాభ ర్రగారికి, భార్యాగారికి ధర్మోపదెశం చెయ్యడానికి | 

అయితే ఈ భర్తలో అప్పారావు అంశ అంతర్తీ నంగా ఉంది. (పతి కల్పిత 

పా|తలోను తత్క ర ర ఉండ నక్క-రేదుగాని, ఈ పాత అప్పారావు గుండెలు 

దూసుకు వచ్చిన ప్మాత; దానిమాటలు అప్పారావు నోబ్లోంచి ఊడిపడ్డ మాటలు. 

మం, తాల కెంత విలువకద్లో వాటికంత కద్దు. * అం'కే వారికి Naticl quality 

ఉంది. ముందుముందు మానవాళి కొనగూరనున్న శుభాలనూ సుఖాలనూ ఇప్పటి 

కిప్పుడే ఒనగూరబోతున్నట్లు అనుకొని చెప్పిన ఈ మాటలు, వట్టి స్తూత్రీకరణలే 
అయటుం"కే కవిత్వంకాటో వు. సూ తీకరణలుకౌవవి. వాటినిర్మితిలో మనస్స్ఫుకంచ 

హృదయం చెసిన వనే ఎక్కువ. అవి కొవ్యాంతర్భాగం కాకుండా తనీగా ఉంపే, 

సూ తీకరణలకిందనో ఉద్దాటనల కిందనో జమపడిపోను. అలా లేవవి. 

చూడు మును మును మెటివారల 

మాట లనియడి మంత్ర మహాకును 

జాతి బంధము లన్న గొలుసులు 

జారి, సంపద లుబ్బెడున్. 

యెల లోకము అంతలా 
య co 

వర్ష భేదములెల్ల 'కల్తె, య 4 

వేల నెరుగని (పేమ బంధము 

* “మాటలనెయెడి మంతిములని కవేచెప్పాడు కూడా. మం తాలకూ కవిత్య్వానికీ 

ఏం సంబంధం పొమ్మ టారు, “రని వాదులు ! మం(తాలు కౌబ్బపి శవిత్వం కాదంటారు. 

*౪ భర్త ఆదర్శవాదికాగా ధార్య లోకవా సవాన్ని విస్మరించని బుదిమంతురాలు, అందు —_ి a 

వలనే భ రతో చమత్కారం కలిసిన ఎత్తిపొడుపు ధోరణిలో ఇలాగంటుంది. నానా వరాలవాళూ ణా — ప్ రా 



గం అం ఠా ట్ర్ స్ ఓ ర్ం 

వేదుకలు కురియు, 

మతము లన్నియు మూ న టన నా 

శాన మొకటి నిలిచి వెలుగును ; 
స్త న ఇ ఇట ర ణ్ వి 

అంత స్వర్ష సు ౧ంబులన్న 

అ ప విలసిల్లున్ . 

ఇది భవిష్యదర్శనం.వలనాటి టై రచరి/తలో[ బహ్మన్న ( (శీనాథుడెందుకు 
య ఇ 

కాడు 7) “గిలి చండాల మేమియులేక*ి పుట్టిన “మూధవ కులము” లోనివారు 

కులము లెన్సిటిక స గుటుతె నవారు 
(ar గ (© ae” 

తరు హానలం్ సో తా 

మలగి కెదములేక మలయు చుండుదురు 

వాస ఏన్నటు చెప్పినష వ కవులక అని తత్కాలిన వాస్తవాన్ని ఉన్నదున్నట్లు చెప్పినప్పుడుగా నీ ; కవులకు 

అన్ని కొలాలలొను సమానమెన ధర్మాన్నే నిర్వహించారు. వెనక ఎన్నడనగానో 

ఆదిమ “స్వరి యుగాన మానవజాతి అనుభవించిన సుఖాలూ సంతు. ఒద్దికా 
రం టా 

తోడ్చాటూ తదనంతర కాలాన అంతరించి, వర్ణాలూ వర్గాలూ జాతులూ రూపొంది 

ఏక కుటుందినులా తుంటలు తునకలె పోగా, ఆదిమ సమాజాన సమిషి హృద 
రా యు 4 (ou) 

యాన్ని గానంచేసూ సంఘవాణి అయిన కవి దఫదఫాలుగా ఆ “స్వరి యుగాన్ని 
par.) ము 

టీ భా గ 

రంబుసతను 

ఊపాంచుకొని తన (పా కన క్ర రవ్యాన్ని నెర వేర్చుకొంటూ వసున్నాడు. రాజకీయ 
యులను జాన వ్ 

విషయం మాత్రమే కాదది. రాజకీయం కూడా సంఘచి[తతంలో, “ఒకానొక ఏమి, 

కలిసి సహపఏ కి భోజనాలు చేసినంత మా; తానే, ఈ వరఖేదాలూ వగరా అంతరిసాయా వా నా. అ స pe] 

శాస్త 

నిజంగా ఆవి అంతరించాలని మీరు సంకల్పించినట్లయి తే __ 

* మాల మాదిగ కన్నె నెపతెనో మరులు కొనరాదో ? 

శ్రీ మా(తమే వేయగలిగిన సవాలిది. అంతర్యర్ల వివాహాలు జరక్కుం౦ క వర్ణ భెడాలు 

రూపు మాయదోవు. అప్పారావు హేశనప మ్మాతమే ఇలా అన్నాడని ఎందుకనుకోవాలి ? అప్పు 

డప్పుదే ఆయన మదికెక్కుళూ ఉన్న (చూడు: గు. ర. మం డై. పు. 190.1914, జనవరి 1) 

బెర్నార్డ్ షాతన thelntelligent women’s Guide to socialism and communsm 
లో, ఆ_స్టీపాస్తుల భేదాలను నిర్మూలించేందుకు పటిష్టమైన నాధన 0...““widen the field of 

sexual selection to the extent of making the nation completely inter 
marriageable” ఆని అన్నాడు. అవణరాజూకో లి"లో రాజు మనసారా “మాల మాదిగ 

కన్నె”నే మరులుగొని పెళ్ళాడాడు, ఇతరులు ఖండించి గర్హించిన ఈ పెళ్ళిని అప్పారావు 

సమరించాడుం 
యఖ 



స bi శాలు 

కాబటి, ఆ వంక బట్ట ఇలాంటి పద చి తాలను 
౯ ఖర్మ, అతి (పముఖ మైన, అంశ మె 

తూటు పొడవడం, ఎవర కళ్ళువారు 'సాడుచుకోవడమె. మనస్వి అయిన కవి 

కాబమే గురజాడ అప్పారావు, గుడిగా గాకుండా. సంకల్ప పూర్యకంగా దు 

మూతంగా, తొకచుక్కలాంటి ఒక స్వల్చాంశాన్ని పట్టుకుని, దాని నుంచి విత? స 

మయ మన తాత్వికారాన్ని ఆవిష్కరించగలిగా డు. కూతురిని 
ర 

Ben మెచ్చజూచ సంప్రదాయ బుద్దులుం టె వార తరం Eo ew 

సే ఒర ఆవి అర్య అప ఒర జే 3 తలలు ననివె సంఘ సంస్కరణ 

[ప్రయాణ పతాకగాకొ_ 

సులు రెండపది. ముందటి దానికిడి జతగా ఉండదగింది. శబా ఢీలా చై | 
kn 

అం యాల 

చూ tes జ, నికి కోడు చఛందశె కె థిల్యంకూడా వచ్చి చేరిందని దోష నిరూస దౌ కదు మతు 

ర్మింపద గిన రచన; ఎందుచేతనో వారి శీతకను న్ను దీనిపై కర. 

a 

ముందటి గేయంలో ఉన్న సాంఘిక వాతావరణాన్ని, కల్పనా వాహుళ్యాన్ని 
లో న as భావనాత్నక సంభాషణ ఈ గేయం ఆదినుంచి మంతం 

వ 

@ 

షిళ్వ పద్దతి మాతే, రెండుపాతలున్నటు ఊహించు 
Co 

స్కి 

కొని వాటిమధ్య సంధాషజణ నడిపి, కవి తాను నూచింపదలచుకొన్న డాన్ని 

సర్చుగా నూచిసా 
స) మాట్ 

ప్యాతే భాషిసుంది. రెండవది సన్నిధిలో ఉండి, దాని మాటలు వినబడకున్నా హావ 
వ్ జ 

భావాలుగానీ, ఆంగిక సంజలుగానీ మదట ప్యాతకు అంది దానీ మాటతీలును నిక i ల 
యిసుంటాయి. కాకుం, ఒకడాసిమాదలె వినబడుతాయి.* 

=D 

ఇందులో ఉన్నది రండుపాత్రలు. చ ర్యాభ ర్త రలవి. భ ర మాటాద్షుక్తు 

పోతున్నాడు. ఆమాటలు వింటూ భాద స మూగపై గలకో తన త మోదాలను 

pee =) 
డ్ 

న్నది, భ ర ధనంగురించి మాటా రాదుతుసన్నాడు, ధన మనంగానే భార్యమనస్సులో 

మెదిలేది కా భూ షణ[పింప అయిన ఆ అందగ తె భూషణాలకే భూషణ 

సూచిసూ, భ రమాటల కమాన్నేగాక పరికివసానా స్నికూడా నిరయించ గలుగు 
ననా! 

3) 

తు 

నవల 

(వాయురాలు. అది తనకు తెలియదు. సహ రకు తలుపే కౌబట్ట నశింపులేని 
MR 5 | 

ద జాడు. వాటి పేరు అనురాగం. అడే (పేమ, 
వి 

న సది కాదు, పడుచుదనముతో బాటు పటి 
తు 

* ఏ "6 వ గ సాదర? ళం, లా ఈ ఊహా సంభాషణలతో కవిత్వ మల్లడ2ం 6 బర ౌనింగ్ (Robert Browning) 
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గిప్రేదీ కాదు. ఈ రెండవదాని పేరు మోజు. అదే మరులు. ముక్కూ మొగమూ 

తెలియని కొ త్ర వారి మధ్య తాత్కాలికమైన అనుబంధాన్ని చేకూర్చు వచ్చునేమో 
గాని, ఈ మరులు దంపతుల మధ్య శాశ్వతానుబంధాన్ని కల్పించదు. మొదటో 

కల్పించినా, అది త్వరగా దేహ సౌందర్యాన్నీ దాని అశాశ్యత త్వా న్నీ మీరి హారిక 

సమ్మేళనగా పరిణమిస్తుంది. ఒకరి హ హృదయం మరొకరి కంఠ హారమై 

సువొసనలు వెలయిస్తుంది. “మగువలకు మగవారి కొక్క” _ ఈ “మాయ 

మర్మములేని నే స్తము” జీవన సౌఖ్య పథమౌతుంది. ఇది (పేమ_ “హృత్కమ 

లంపు సౌరభము. నా అది ఒకరు నేర్చితే నేర్చు విద్యకాదు. పారస్పర్యం వల్లి, 

ఆనుకూల్యంవల్ల బదులుకు బదులుగా సరికి సరి పద్దతిలో సీకు చేకూరే పెన్నిధి. 

కావాలంటే ఈ కాసులదండ తీసుకొని మెడలో చేసుకోగాని, ఈ నా మాటలు 

మనస్సున నిలుపుకో, మనం స్నేహితులం. అధికారానధికార భావం గాని, 

సేవ్యసేవక సంబంధంగాని కాగూడదు మన దాంపత్యం. అలాంటి దాంపత్యంలో 

స్త్రీ చేయి కిందే. కాలం మారింది. దానితోబాకే భావజాలం. 

మగడు వేల్పన పాతమాటది ; 
(పాణమి(తుడ re 

వెనకటి భవిష్యత్కాల చితణలా, ఈ (ప్రణయోసన్యాసం కూడా (పభు 

సమ్మితమో మిత్ర సమ్మితమో అయి, సాహిత్య గౌరవానికి వెలిబడుతుందా? 

అంతా విమర్శకమ్మన్యులదయ. ఈ సంభాషణా రూపంలేక ఇదే వస్తువును నేరుగా, 

ఉపదేశంలాగా కూడా కౌకుండా ఆజ్ఞాపనంలాగా, నిర్వహించిన ఒక ఆధునిక 

కవి బసవరాజు అప్పారావు. 

ఎదమె త్త నెటక్రై 

స్రొదగుందరా అంత 

మదిగల యహమ్మంత 

వదలి పోవునురా |! 

అని (పారంభించి 

(పేమ కన్నను యెక్కు 

"పేముందిరా యెల్ల 



సపాశ్వాలు | పు. 
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డ్రి 

౧0 (౧ O 

౮ (olf ౮] UA Eh G వాను యము౦ 

అని మ (పసవచించాడు, _చేమతత్యం గురించి ఆ ఇద్దరి మధ్య 

ఎట్లాగూ ఉ హ్ మౌలిక మైన భేదమేగాక, మరి యే ఖేదమూ లేదా? కావ్యగతమెన 

౦త నేర్పుగా వే పాఠకునికి అందజెయ్యగలిగితె, ఆ కావ్యానికి అంతఎక్కువ 
కి ఉన్నదని అనుకోవాలి. నేరుగా, కవిత్వసాహాయ్య నిరపేక్షకంగా, 
ర చేయ యవచ్చు-.బసవరాజు అప్పారావు సాధించిన దదే. పాతద్వారానేగాక 

మంలో సూచి చ్చాయలద్వ్యారా పువ్వులనీ, సౌమ్ములనీ, తావిఅనీ, సాగ 

౧యమెన సంకేతాలను మ ఎన్నిటినో వాడి, మధ్యమధ్య నూ కులవంటి కొన్ని 

జత గురజాడ అప్పారావు పలికించాడు. పూల సువాసన ఆ ఖ్ కట్టన 

అరటినారకు గూడా అంటుకొన న్నట్టు, కవిత్యగుణం ఈ సూ కులకూ సూ(త్రాలకూ 

పథ్వు 

సం! కమినుంది, ఉ పనాక్థిసం మాతమె అయితే, అందులో ఆ కవిత్వ విన్యాస మే 

తీ (సణయం, అప్పారావు సాంఘిక తత్వసౌధంలో ఒకనొక అంతస్తు 
ల్ో త్రమే అ గురించి వివరంగా [పకరణాంతరంలో చర్చించాలి, ఆం|ధసాహీ 
త్యం చో ఆత్యా(శయ కవిత్వ ధ ధోరొణికీ (పముఖ లక్షణమైన ఏ|పలంభ శృంగార పాచు 

ఫ్రనిక్మా(ఉఆం అప్పారావు ఆద్బ్యుడుకొడు. ఆయన పేపంచించి (పవచించిన (పమ 
తత్వం, డిణునుల్రో భిన్న మెనది, ఉదా తమెనడిన్నీ, చెలి, దానికి వెలికాదుగాని. 
అర సర్యస్వమూ కాదు, మానవ మహాసమాజాన వ్య కుల పరస్పర సహాయ సహ 
కౌరాలకు, సమిష్టిపుష్టికి మూలకందమెన దేభావమో, వ మరొకమా'పేదీ లేనట్లు 
ని అన్నాడు కవి.* స్ట 

జ 1929లె తమ తండి అప్బారావుగారి కృతులను మ్నుదిం బె సందర్భంలో గురజాడ 
జు లే నం వం యం లదు శ యం యం కం, ఇన ఇన 
మదానసుపంతులు గిడుగు రామము ల్తిని కలునుకొని దుచ్చటించినప్పుడు, పంతులుగారి మాటతో a 

(౧ రామమూ రి చెపి స్పా ౦ది ఇదె; 
తానా 

రామ 

మీ నాయన (వమ అనే అంశమును తీసుకొని అది మానవ బివితంలో ఏ ఏ రూపాన 
19 



290 మహోదయం 

Run-on verse అంటూ డా॥ సి. నారాయణ రెడ్డిగారు తను పరిశోధన 

(గంథం చివర ఈ గేయాన్ని మరో విధంగా పాద విభజనచేసి కూర్చినంతవరకు, 3 

వట్టి మనస్సు బద్ధకంవల్ల విమర్శకులు దీని ఛందో" శె శై థిల్యా "న్నే గమ ఏనిస్తూ వచ్చారు, 

వ చూపుతోనే సరిపెట్తుకొన్నారు. అచ్చతెలుగు మాటలతోను, వికృతి శద్దాలతోను 

ముద్దులు మూటగడుతున్న ఈ ఉత్తమ రచనలో భాషా “శై థిల్యా”న్ని రూడా గమ 

నించే దోషోద్దాటనై నై కమతులున్నారు గనుక మరొక్కసారి 6 అప్పారావు కావ్యభాషను 

గురించి పటాల. 

అప్పారావు ఆ(౦ధభాషా పండితుడు కావచ్చు కాకపోవచ్చు. విమర్శకబాహు 

శ్యంవలె, ఆయన వృ త్రిమాత పండితుడు కూడా కాదు. నిఘంటు పరిశ్రమచెసి 
“మూ గచెవిటివారి ముచ్చటొయిన శద్దాలపై (పభుత సంపాదించి, ఉభయార్జాలలోను 

“శబ్ద పభువు' కాలేదు. అంత మా| తాన, ఆయనకు శబ్రపరిజ్ఞాన మే లేదనడం, స్యాతి 

శయభావం కలిగించిన పరనిరననా ఫలితమే. ఆ పరిజ్ఞానం “ఏపాటిది అనేది మరొక 

[పశ్న. ఎపాటిదై నా దాన్ని పట్టుకుని వేలాడ పంపరు అప్పారావు, దానికీ 

మారుగా, శబాలకుగల సాంఘికమూలాల (Communal 100t5) వరకూ పోయి, 

సమాజం ఒప్పుదల చేసిన విధంగా వాటిని కావ్యాలలో వాడడానికి ఆమన చేసింది 

భగీరథ (ప్రయోగమే, ఇలా వాడేస్సుడు, ఆశడ్లాలకు (గంథ్యపయోగ పొనఃపౌన్యం 

వల్ల రాపిడిద్యారా కలిగే నునుపు చేకారలేదు. కోసి అంచులు తీర్చని రత్నాల 

వలె కరుకుగానూ, _ మొరకుగాకూడా, అది దర్శనమివ్యక తప్పలేదు. 

శోధకుడు వాటిని సొనబెట్టి చాదే పనికి పూనుకో లేదు. శ బ్లజ్ఞానం లేక 

కాదు, వ్యావహారిక శబ్ద ప్రయాగ దీక్షనల్ల నే అప్నారావు కవిత్వభాష (పౌఢతను 

సంతరించుకోలే కపోయింది. ఖః శె థిల్య “మనుకొ నేవారిదృష్టి ce భాషా భిమా 

నంతో కూడినది మా;త్రమే, ఇలాంటివారికి మొగదారు కాని ర్ రోజుల్లో | స 
సత్యనారాయణగారు నవ్యసాహిత్య పరిషత్తు సభాధ్యక్ష స్టానంనుంచి. ఉపన్యసిసూ 

అప్పారావు సంకల్పాన్నీ సిదినీ గొప్పవె న మాటలలో వర్రించారు. వాటి ష్. 

ఇది : రసస్ఫోరక మెన శబ్దాన్ని వాడేస్పుడు (ఆశ్ర వ్యాకరణ సుమవుగాకున్న్రా 
Wr 

వుంటుందో ఏ ఏ సందర్భములలో ఎట్టి పరిణామాలు పొందుతుందో వాటన్నిటినీ వద్య 

రూపంలో [వాయుటకు ఒక పథకము వేసుకొని వాటిలో కొన్ని మ్మాతమే రాశాడు. వాటిని 

psychological order లొ వుంచ లేదు. ..ముత్యాల సరములు, కాసులు, డమను 

పితియసు, లవణరాజు కల యివి అన్నియూ యీ కోవలో చేరిన వే, ఒపేమ అన్నది, 

ఒకపవ్మితమైన విశాల భావము. 

* అప్పారావు కౌవ్యభాష పరిణతి చెందింది కాదంటూ, శ్రీ నూతలపాటి గంగాధరం 
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నవ్యసాహిత్యానికి శంకున్తాపన జరిగింది. “హృదయావధిక మెన ర్ సము పుటవలి 

నంచే దేశభాషలోని అచ్చమైన నుడికారంకోగాని పుటదు." దేశభాషలు వర్షలోప 

వర్ణాగమ వర్త వ్యక్యయాలను జీర్షించుకొనే భాషలయినందున, ప్మాళావాక మైన 

భాషలో మాట్లాడుకున్న కొద్దీ వప వస్తుంటాయి. కవుల పయోగా లకూ 

వె యాకరణుల సూతాలకూ నేదం కనుపిన్తుందనే జ్ఞానం ఆం|ధంలోోశ్రి శ్రీ గురజాడ 

అప్పారాయోప జకం, ప 

3 క్ GA BS వాదాన్ని ఇలా బలపరుచుకొన్నారు: 

ఖాషలో నవ్యతకో సం వ్యావహారికాన్నయి తే కర ంచాడుగాని, కవిత్వ విషయంలో 

అతని భాష ఎల్లావుంటుందంటే __ ఎంత ఈతవచ్చిన మొనగాడైనా (పవాహంఠలో దూ 

ఎదు౦దినట్లు పసిపాప తప్పటడుగుల్లాగూ ఉంటుంది, 
గా 

గురజాడ ఖండికలలో అలంకారాలు అంతా వెదికితే ఏ ఏడో = ఎనిమిదొకన్నా 

ఎక్కువ ఉండవు వాటిల్లోనూ ఉపమానా టే ఎక్కువ. అవికూగా సమంజనంగానూ “క 
ర్భంబు ఘటితపూర్వాపర మై ' ఉంటాయి.___గురజాడకు మారదర్శి వేమన(వ్యాాభారతి 

'జనవరి 1965 
? 



హు యు య మహోదయం 

3 

శ్రి ప్పారావు గేయాలలో కెల్ల నిరాదరణ పాలై నది, ఊయశను-వితియను 
అన్నదే. విజాతీయాలై న పేర్లూ అపరిచితమైన !వాతావరణమూ మట్టుశే, దీనికి 
కారణొలుగావు. కథ ఎంత చక చక నడిచినా, సంభాషణ అెంత ము కసరిగాఉన్నా, 

అప్పారావు (ప్రతిపాదించ బూనిన తత్వం తలకెక్కనందుచేతనే పాఠకులు ముఖం 
తిప్పేసుకొంటున్నా రనిపిస్తుంది. నిజానికి, ఆ తత్వం విజాతియమైనదేమీకాదు. 
ఉసనిష తత్వమే రూపాంతరం పొంది, ఈజియన్ దీవులలో ఒక శన "సేమాస్లో 
పిథాగరస్ (Pythagoras)ను రుషి తుల్యుణ్లి చేసింది, డేమన్, పిథియస్ ఆ పిథా 

గర్స్ శిష్యకోటిలోని వాళ్లు. వారి “స్నేహసంపద” చర్విత (పసిద్ధమై పోయింది; 

ఉపాధ్యాయుడుగా ,పాచీన (గీస్ దేశ చరిత్రను తత్వ శాస్తాన్ని బోధిస్తూ 

పచ్చినప్పుడు, ఈ కథ అప్పారావు మనస్సున కెక్కి.ఉంటుంది. (పాచీన రూపంలో 

ఉన్న కథకూ, అప్పారావు కొవ్యంలోని కథకూ భేదం ఉంది, అసలు కథలో 

ఫింటియస్ (దాని (భష్టరూపమె పిథియస్) నిరంకుశ రాజాగహానికి పా(క్రుడై. 

మరణ దండనకు లోనొతాడు ; డేమన్ తన మ్నితునికి మారు తా నా శిక్షను 
అనుభవిసానని ముందుకు వనాడు, అప్పారావు కౌవ్యంలోని కథకు మూలం, మిస్ 

ఛారాట్ యంగ్ (Miss chorlotte yonge)oసనS THE BOOK OF GOLDEN 

DEEDS అయిఉం౦డదు. అందులో ఈ వ్యత్యయంలేదు. శిక్షపడింది డేమనుకు 

కాదు, అప్పారావు తన కావ్య కథను, ఆర్, ఎడ్వర్హు: రాయగా పదహారో శతాబ్దిలో 

రంగస్లలానికెక్కిన నాటకం నుంచి (గ్రహించి ఉండవచ్చు. డేమను పిథియస్లు 
సిరాక్యూజ్ దిపికి వెళ్ళినప్పుడు, దాని నిరంకుశ (పభువె న డెయనీషియస్ 

(Diory:ius) డేమన్ను గూఢచారిగా ఎంచి మరణదండన విధిసాడు. ఇంటికి వెళ్ళి 

వ్యవహారాలన్నీ చూచుకొని రెండు నెలల వ్యవధిలో తిరిగి రాగలను, అనుమతించ 

నుని డేమన్ పేడుకొంటాడు. పిథియస్ తన మ్మితునికి పూచీగా ఉండి అతడు 
రానిపక్షంలో తన (పాణాల నిచ్చుకొంటానంటాడు, డేమను కొద్ది ఆలస్యంగా తిరిగి 

వనాడు, వచ్చేసరికి పిథియస్ దండన అనుభవించబోతూ ఉంటాడు. అతన్ని 

రక్షించాలని ఇతడు, ఇతన్ని రక్షించాలని అతడు, నేనంపే నేను (పాజత్యాగం 



లో వ 
చేసానని పోటీ పడుతారు. డెయనీషియస్ కలగజేనుకొని, వారి "స్నేహాన్ని మెచ్చి, 

కమం, తానుకూడా దారిజట్టున చేరుతాడు. 

ఈ నాటక కథను కూడా యథామూలంగా అప్పారావు సాంతపరచుకోలదు, 
అంతకకంచు కూడా సాటకియంగా తనకావ్య కథను మలచుకొన్నాడు. ఆలు బిడ్డ 

చూచి పనులు తీచ్చుకొని మరలి వస్తానని చెప్పి, పిథియసు పూచిపె రాజానుమకి 

పొంది ఇంటికి వెళ్ళిన “శమనుడు, a శుక్త పక్ష తదియనాడు తన మండి 

విరదునే స మితులను బంధువులను పిలిచి కుడిచి తాగుతున్న అదనులొ, తస 

వృకాంతమంతా ఏవరించి తనకై (పాణాలివ్వగల మితుడు?నీ బందుగుడుగాన, 

ఎవడని |పశ్ని సాడు. అందరూ జారుకొంటున్నషప్పుదు, తానంతకు మునుపు ఇబ్బం 

దంతా అబద్ద మేననీ, కాబట్టి భయపడకండని ధెర్యంచెబ్బు పంపుతాడు. అకద 

పిథియసు ఇంటిలో చతుర్తశినాడు విందు. డమనుడింకొ రాలేదు కాబటి, తాను మర 

కఠొ నిక్ సిద్ద పడాలి పిథియసు. జీవన్మరణాల గురించి (ప ఫంగిస్తున్న వుడు, షిథియను 

భార్య కలిగించుకొని (పాణపుతిపి గురించి ఉపన్యిసిస్తుంది, రాజి నిర్ణయ 9 న్యాయా 

న్యాయాలతో (పమేయంలేకుండా అమలు జరగవలసినప్పుడు, తన ప వంక మాను 

తానే (పాణాలర్చిసానంటుంది. అంతలో డమనుడు నీదవట్లునుంచి వెలువడి, 

ఆ భార్యాభ ర్రల విచారం బాపుతాడు. అంతటితో కథ పూర్తికాలేదు. అంతకంటె 

మం రాజు వారికి కాన్సించుకొని డమనుని విడిచి చేసున్నానంటాడు. 

“అలఘురాజృము ము పేమ సంపదకలతి” యని తెలుసుకొన్నాడు; కముప్రుల సారాన్ని 

టక య సన అనుభవానికి తెచ్చుకున్నాడు. అలా వివేకోదయం కలిగించిన 

“మనుజులిద్దరు మగువ యొక్క_తె/మాన్యులీ జగతిన్.” 

(0 

ల లె 

ల 

విద్య లేమిటి ? (పేమ ఏమిటి ? ఈ (పశ్నలకు ఆ ముగురు మాన్యులూ తమ 

తమ సమాధానాలిచ్చుకొని ఉన్నారు. బతుకేమిటో చావెమిటో తెలిపారు డమను పిథి 
యసులు. రెండూ ఒక్కటేనని తేల్చారు. ప. జననం పునగపి మరణం 

సిదాంతం వాళ్ళది. వాళ్ళ ఆచార్యుడై న పిథాగరస్ జన్మపరంపరా సిద్ధాంతాన్ని చేబథ 

సంసార చ కవిమోచనమే జ క మును పరమధ్యేయ ముస నమ్మాడు. అత్ర 

దేహంతోబాటు నశించక మరొక దేహాన్ని ధరిస్తుంది. “మందుటన్నడి బొందె 
మార్చుట.” ఈ విధంగా నమ్మనవారుతా కలిసి ఒక బృంవమయ్యారు, 

తమ జీవన విధానాన్ని నిర్మలం చేసుకొంటూ జ్ఞానాన్ని సంహొరదిరచుకో నే 

వాళ్ళు. వాళ్ళకు సొంక ఆ స్తివాస్తు లుండేవికావు. కలిసి భోంచే సవాళ్ళు 
(Common Tables). డేమను, పిధిటోసుల నమ్మకమూ నడవడీఇలాంటివి, అంతే 

of 

J ఈ కర్వా 
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కాదు; పిథాగరస్ సంఖ్యా సిద్దాంతాన్ని ఒకదాన్ని రూపొండిందచాడు. దృశ్యమాన 
(పపంచాన్నంతటినీ (క మదిద్దంచేసి వ అదృశ్య శ కిని సంఖ్యాత్మకంగా _ రాశి 
రూపంగా = నిర్ణయించాలని అతని (పయత్నం. ఈ (పయత్నంలోనే సంగీక స్వరా 
లను, రెఖాగణిత సూత్రాలను పిథాగరస్ ఏర్పరచ గలిగాడు. 6 

అప్పారావు కావ్యంలోని పాత్రల సంభాషణ లఅర్హం, ఇప్పడు మరి.తస్పష్షంగా 
అనగతమౌతుంది. మితద్య్వయంలో ఏ ఒక్కరూ చావుకు వెరవలేదు. పైగా దాన్ని 
“ముందు భవమున కలుగు విభవము”నకు [పవేశద్వారమని భావించారు. రాజేది 
దండన అనుకొన్నాడో ,దానిని బహుమాన మనుకొన్నాడు డమనుడు. చెడ్డను మంచిగా 
స్వీకరించాడు. నె కాన్ని ఏకమనుకొన్నాడు. “ పెక్కులొకటిగ జూచువాడే (వాజ్జు” 
డనుకొన్నాడు, పిథియసు తక్కువ తినలేదు. వీరిద్దరూ ఒక ఎత్తు, పిథి మస్ భార్యా 
ఒకరే ఒక ఎత్తు. తత్వం చేకూర్చిన విజ్ఞానంతోటి ఇప్పటి ఈ బతుకును చేజేతులా 
నిశ్చింతగా వవిలి వేసుకొ నేంత వి వేకిగాక పోవచ్చు నామె. చదవరుల వెరి భాంకతులు 
తన తల కెక్కలేదు. తనది లోకాతీతమెన జ్ఞానం కాదు. పరమ సామాన్యమెన లోక 
శానం మూ తమె. కౌబిస్రే ఇలా ఆ వెరి పరతత్వానికి సవాలు విసిరింది : 8 

పండగలదని కాయ కుడుతురె 

తిండియెల్లి ది నేడు ఠిందురె 
అండమందున చిలుక కలదని 

అరచి జీరెదరే ? 

బతకవలసిన కాలముండ గ 

బతుక నొల్లమికం కె పుట్టుగె 

తుకు దునిమిన బతుకుభారము 

పాయదే చెపుడా ? 

వ 

“ ట్ర 

_పాణత్యాగులు ఒక్క నిముషకాలం ఆగి ఆలోచించుకో వలసిన (పశ్నలివి. 
ముందిన్నడో చావుతథ్యంకదా అని, ఇంకా సాగించవలసిన ఈ బతుపను మధ్యలోనే 
తుంచి వేసుకోవడం అవివేకంకాదా ? సంసొారబంధాలనుంది తప్పు గొని స్వేచ్చా గగన 
వీధులకు ఉత్క9మింప జూచే మగవానికీ, సంసార జంబాలంలో కంఠదఘ్నంగా 
నిలిచి అనుబంధాలను పెనవేసుకొని వాటిలోనే సారక్యం పొందే గోరే ఆడదానికీ, 
అనాది నుంచి సాగుతున్న ద్వంద్వయుదంలో ఇది మరొక ఘట్టం. ఆమె మాటల 
సామంజస్యాన్ని (గహించాడు గనకనే రాజు ఆమెను మాన్యకోటిలో చేర్చాడు. 
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శం మెన తత్వ చర్చగానీకుండా, శకి కావ్యాన్ని కొపాడింది కవి కల్చనా 

. మొక్క సే, Ss పద్దతిలో రాజు es డమనుని వేడికోలు 

న్ కోషనితిన చ తగి నబుగా వర్తింప గలగడం, సామాన్యురై న కవికి అలవిగాని పని, 

రుతువు రుతుప్పుకు "మారే "en తత్ “కవుల పుటలు” అయిన ఆ రష్ 

సరఖండమే ; అక్కడ 
లాగ 

జ 
అ 

నాడి లేదట యినుని వెడి 

తనల తన్. లా 

అనడం టెనిసన్ కవి (The Lotus - Eaters) లో చేసిన, వర్షనను 

గురు రుకు తెసుంది. (పకృతి దృళ్యాలను ఇంత కొద్ది చ|టంలో కొద్ది మాటలతో 

చిశ్రంది ఇ మేర గలగడం, అప్పారావు కవిత్వానికి కూసువిద్య మోడుబారిన 

(“మొండు”) మనస్సుకూడా డమనుని భవనంలో గనక నిలిస్తే, పూలెత్తుతుందట. 
కాంతి _ సూర్యరశ్మి గానీ దీషృపభగానీ _ వస్తువులపై (పసరించినస్సుడు వాటి 
సాదా రూపాలలో వచ్చే ఐంద్రజాలికమైన మార్చును అవకాశం దొరికినప్పుడెల్లా 
వర్తించకుండా విడిచి పెట్టడీ కవి, * ఇందులో_ 

* ఎండ, విడ, వెన్నెల, దీపకాంతి _ వీటి (పిభావం వల్ల వస్తువుల రూపంలో వచ్చే 
a) నం 

మార్చును ఆవ్వారావు తన కాజ్యాలన్నిటా వర్ధింపః బూనాడుం 

అవజరాజు కలలో మలిసంజ : 

మలుగునరల క నులు త 
యా 

మెలగి చెలగెడి నాకసంబున 

|చెలు మబ్బులయంచు అంటను 

రగిలె రత్న రుచుత్. 
వ 

సాలా ణా. చ్ మె 
వ త్ క్ HL) cr సయ అత, 

చ 

ల wu BZ 
పండు వెన్న మ క గం య పు 

Qa 

నిండు గమ్మున ఏడ్రకె సర 
see 

నిండ మోమున చింత లక ట్ ౩ 
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దు తరముగ పసిడి సమిదల 

రు తీరి వెలింగి జొతులు 

చి యంత్రము తనకు ము దెప 
qe 

సరులు విరబి క 

భి 

తదియ చం[దుడు అ స్తమించగా చీకటి వ్యాపించింది. న్ జలయం[కం 
(Fountain) విరజిమ్మే నీరు దృగ్గోచరం కాదు. (ప్రమిదలతో వెలిగే దీపాల 

కాంతి దానిపై పడినప్పుడు, అది ముత్యాలసరమే అవుతుంది. అలాగే ఆ దేశ 
వాసులు పుచ్చుకొనే ఆనవాలు నురుగులెక్తుతూ పొగల నెగయించడం కూడా, 
కవి చూపు నుంచి తప్పిపోలేదు. 

ఉండు. ఒకజ'ఉండొక ", లేడని _ ఉంటిని=' లేదనుంటిని”, “'యిల్లునందు", 

“వావుచు వగెరా పదాలే చెవికి కాస్త కొత్తగా కొరతగా ఉండి క ప స 

చెడగొట్టగం 'వనిపిస్తూంది. “కరకర, 'నివ్వటిల్లు', “షండముి వంటి (గాంథిక 

(పయోగాలు, “జోతులు'”, “వమ్మిరి, ిపండుషి” వంటి జీవద్భాషా పడాల తో సహా 

జీవనం చేస్తూన్న ఈ కావ్యాన ఎన్నదగిన గొప్పవిషయం, పరమ సత్యాలనిపించే 
కొన్ని సూ కులు అక్కడక్కడ నిలిచి వృుండడమె, 

(బతికి, చచ్చియు, (పజల కెవ్వడు 

(బ్రతి గూర్చునొ, కం ధన్యుడు ; 

దాత్తులన్న వి సంసదలకే ; 

ఆపదల కగునే * 

తప్పువొక యెడ దండమొక we 

అలఘ రాజ్యము [పేమసంపద 

కళలు 

3 

ew 
కన్యక తో 'ననల తళుకులు” సుభదలో “దలదిందచాపంబు చాడ్చు' న్ు పచ్చల 

హోరాలు, అలాగే 

'మెజప్ప కెమ్మద్బులో పల మెజయునట్లు 

వలిపమున మేలి మొలనూలు తళుకు లీన... 

లాంటి వర్ణనలు ధావనాత్మక మైనవి. 



స పొ శాలు 
డల 

ఇలాంటి (సవచనాలు అక విత్వమె కళూ ర్చుంటాయని వాదించడం, కవిత్వ 

పరిథిని బాగా కుదించి వెయ్యడమే; కవులను వటి సౌందర్యారాధకులనుగా జేసి 

ఉంచే (సయత్నం, వారి మేధశ్శ్ళ కీ కిని త త గించి వేయకుంే బాగుంటుంది. జీఏతాను 

భవంనుంచి కవికి కలగవలసింది చి త్త దవీభూత మెన రసానుభాతికొదగ
న ఎవ నా 

అనరుగాని, ఆలోచనను కదలించి శకెరలించి విచేకానికికూడా ఉపకరించే ఏధంగా 

హృడయాలకో దా టు మనస్సులు పసనిచేయవలసి ఉంటుంది. 

మషెకపల మదికెక్కినా ఎక్కకున్నా వితండ _ పండితుల తలరెక్కైన 

అపా రావు కావ్యాలలో బువోంతరాజు రల ముఖ్యమైనది. పురాణాంతరత ఎన 

లవణరాజు “దివాస్వప్న” వృ తాంతాన్ని ఇరవయోో శతాబ్దపు దృష్టితో ఆహ్బారాపు 

చూచాడసి, వర్త వ్యవస్థను దుయ్యబట్రడానికి మాతమే దాన్ని చేబటాడని నర్తయం 

చేసి, సు, ప్రసిద్దమైన ఒకానొక కథను ఎవపడంటే వాడు ఎలాగు పే అలా వార్చ 

గూడదంటూ “శేషమారెమ "స్వేచ్చానమోజ్యా” న | షధాబ్లైను జాం పసు 

న్నారు; 

ఒక వేళ రసదృష్ట్యా కొంచము మార్పు చేయవచ్చునేమో కాని మన 

యభ్మిపాయముల కనువుగా అసలే మార్చకూడదు. అట్లుచేసినవో ననౌచిక్యమయు 

వచ్చును. వ్వావి చిత్యము క్షి జాగ త్త తగా పొటించ వంతల 7 

పూర్వకవులు అలా పురాణ కథను తీసుకొని కావ్యాలు రాసినప్పుడు, “రస 

సమంచితముగా”నే తస్ప “వాతావరణ భంజకములు”గా మార్పులు చేయలేదని, 

అవి (ప్రధాన రస వ్యతిరేకములుగా రూపొందలేదని, మరొక బాలపందితు లంటు 

న్నారు. క శాంత రసౌనికి ఆలంబన విభావమయిన లవణ మహారాజు నిలా శృంగార 

సరుణ్లీ చేయడం తగనిపని, అని వారి వాదాల సారాంశంలా కనిపిస్తున్నది. శృంగార 

నూచన అప్పారావు తెచ్చి తగిలించిందేమి కాదు, మూల మెన యోగవానిష షం 

(యో, వా లోను, మడికి సింగన (మ. సిం.) జానవానివ శ్రా మూాాతపు స. 

(జ్ఞా-వా.రాం లో దండిగాను, ఈ శృంగారం ఉంది. అప్పారావు చేసిందల్లా ఈ 

శృంగారానికిగాని, మరాకదానికిగాని, అచ్చమైన కావ్యంలో ఉండక విధిలేని నే నప 

థ్యాన్ని (Background) లేదా, పర్యంత మును (Setting) ఎనన. వర్రిత 
వ 

విషయం విశ్వసనీయతను చకూర్చుకోవడానికి ఈ ఫని జరగక శోప్పదు న 
తకః 

a ers ర (C' a 
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ఈ వివాదాల్లోకి దిగితే | పస్తుత (పణాళికకు భిన్నంగా [గంథం సపెరగవలసి 

వస్తుంద వనే భయంతో, as "కథను (ల. క ఈ ముగ్గురూ ఎలా ఎలా నిర్వ 

హించిందీ కు పంగా సూచించుకొంటూపోయి, అలా చేయడంలో వారి భిన్నోదేశా 

లను బయల్ప్బరుసాను. 

మూలమెన యో. వా. లో లవణుడు ఊఉ తర పాండవ జన పదానికి రాజు; 

హరిళ్చందుని వంశమువాడు; ధార్మికుడు, ధీరుడు, అతని కథను వసిషుడు రామునికి 
చెబుతాడు_.ఆ కథపేరు ఇం;వజాలోవాఖ్యానయు. చండాలికోచ గరయు 

అనేదానిలోకూడా లవణుని (పసావన ఉంది. ఈ కథలు చెప్పడంలో వసిషమ్టుని ఉద్దె 

శం ఒకే ఒక్కటి. (పపంచ రూపమైన ఇం్యద్రజాలమంతా మనస్సునకు 'అధీనమై 

ఉన్నది. “మనోరథ, న్వప్న, సంకల్పాదులం ద త్తమ నేక యోజనముల దూర 

మును గూడా గోష్పాద తుళ్యముగ నొనర్నుచున్నది.... ఈ మనస్సు క్షణమును 
కల్పముగను కల్పమును క్షణముగను చేయుచున్నది, కావున, డేశ కొలములు 

మనస్సున కధీనములనిమే విజ్ఞులు వచించుచున్నారు .. (భమ, వ్యామోహము, 
మొదలై న యనర్హములును, దేశకాలాదుల గమనాగమనములును, వృక్షమునుండి 

పత్రము లావిర్భవించునటు, చి _తమునుండియే కలుగును.”* ఈ చి త్తమాహాత్మ్యాన్ని 

నిరూపించేందుకు మా(తమేగాని, కావ్యదృష్టితోకొదు, మూలంలో లవణరాజు కథా 
కథనం. అవిద్య (భమను కళగజేయగలదుసుమీ, అని రాముణ్ణి హెచ్చరించి జ్జానో 

పదేశం చెయ్యడానికే వసిప్పుడు ఈ కథను కల్పించి చెప్పాడు. 

మును తెలుగు వచనంగా అనువదించి అర్హ వివరణను ౬ 0 లి 
(6 లో (0. 

ఈ Gs న ల శం 
"అ గ్ 

ఇచ్చినవారు. ఏరేడులోని శ్రీ వా నాగశ్రమమునకు చెందిన పూర్ణానంద, ఈ వచనానికి మూలం 

గ్ 
న శం తథాస్తు ప్న యథా రూపాన్యథాతరోః 

గోపష్పదం యోజన వ్యూహః స్వానులీలాసు చేతనః ॥ 
కలాం క్షణీకరోత్యంతః క్షణం నయతి క ల్పతామ్ 

మన సదాయ త మతొ దేళ కాలక్రమం దిదు8 ॥ 
సవా 
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జా. వా. రా. లో మ. సిం. ఉదేశంకూడా ఇదే. ఆరు విధాలుగానున్న 

జానోపదేశ మారాన్ని బోధించి. “జివుండు. చి తంబనియును, చి త్రంబునంద జగ 

కు వి సరిలునని యును, దత్పంకల్చంబ పరిపరి తన్నిరసనంబ మోక్షంబసి 

వ్ వ్ రక జీవన్ము క్రియనియును” ఉపన్యసింపగోరి, see [బేక్ 

లో * లవణోపాఖ్యానం చెబుతాడు వసిషుడు, లయానంతర కాలాన నిలిచి 

ఉన్న సరమాత్మ (చిత్) కాలకమాన జీవాత్యుడే డె నప్పుడు అతని మనస్సు సంక ల్చ 

మయమొ తుంది, ఆ సంక ల్పంనుంచి జగత్తు ఇం(ద్రజాలంలా పుడుతుంది. సంకల్పమే 

సంసారజాలం ; అదే చిత్తవకారకారణం ;నిన్సంకి ల్సమే మోక్షం. అవిద్యా (పభావం 

— 

వల అసక్యం కూడా సత్యంలాగానే కనిపించి [భమ గొల్పుతుంది. దాన్ని నిరూపిం 
గ 

చడానికే లవణోపాఖ్యానం. 

sa గురించి చెప్పడానికి అప్పారావు ఆ. క. ను రాయలేదు, 

పారల్రొకిక మెన ద్భక పథ మే కా దాయనడీ. అనుభవాలు ఫా అసత్యాలు అని 

ఆయన నమ 3 లేదు సరికదా, తద్భిన్నంగాహపోయి, లవణునిచేత ఈ మాట లనిపిసాడు: 

కు తులా మాటల 

య. open 

యు ఆఅనుభూత మెద్దియొ 

అప్పతటకి ఆది నిక్కువంబె ; 

యెస్పుడో హు. కలగు 
Cry 

ననుట యిపుడెట్లో 2 

జన్మ పరంపరా సిద్దాంత (పస కి ఐందజాలికుని మహాతు మూలంగా 

ఏర్పడి అనుభవానికి వచ్చి సత్యమె ఆనిహ్రచొన (భమ-_ఇలాంటి మూలానుసారమెన 
చా 

—— 

క దా. చి, నారాయణ రెడ్డిగారి ' “ఆభునికా ం|ధ కవిత్యముిలో మ వ, ష్చిత్యము గురిం 

చిన చర్చ ఉన్నది. ఈ దయులఅను. పర్ రని ఆయన ఇలా వాథ్యానిస్తున్నారు : 

ఈ చరణములలొో ఇం|దియ సన్నికర్షణ జన్య మైన అనుభూతి 

అనడు ఇడాంతుల సిద్దాంతమును నగురజాడవారు ఖండించిరి, వేదాంతులు 
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సొమ్మగి ఉండికూడా, ఇది స్వతంతమూ, పెగా కావ్యమూ అవుతున్నదిగాని, 

a tale to adorn a moral కొవడంలేదు. మూలంనుంవి అప్పారావు సాధించింది 

లిక మెన స్వాతంత్ర్యమే కౌబట్ట మూలానుసొరంగా శొంతరసపో షణం మాత్రమే 

ఆయనకు సరమాశయమై కూచోవలసిన పనిలేదు. ఒక వైపు ఆంధీకరణమని 
పేరెట్టుకొని, మరొకవైపు శాంతాన్ని గీంతాన్నీ తుంగలో దొక్కి (ప్రబంధ శృంగార 

పద్దతిలో మూలకథను తీన్ తారు చేసిన మ. సిం. ను నోరుచేసుకోవాలిగాని, అను 

వాదమూ అనుసరణమూ కొని ల క లో అప్పారావు స్వాతంత్యం చూ పెట్టాడని 

కంటగించుకోదగదు. 

కావ్యమెనందుచేతనే నేరుగా కథనెత్తుకొని ఘటనా (క్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ 

ఉచిత స్థానాలలో వర్షనలను అత్యంత సహజంగానూ అకృత్రిమ రమణీయంగానూ 

నిలిపి, “దంపతీ నిష “జనానంతర సౌహృదంి మంచిచెడ్డల నిరూపణం కులాల 

కుత్సితం శాంతిజీవన సౌందర్యం వంటి సొంతభావాలను స్టాపించగలి గాడు, 

మూలంలోని రాజ వరనకు సంబంధించిన కోకాలను విస్మ కలది నెదగా 

కొలువులో రాజును (ప్రవేశ పెడుతూ, “జాలికుని” చేత “దండిన నృపి " అని సంబొ 

ధింపజేసాడు. 

దరద నృప (వొక గండు గారడి 
కలదు కను మనియెన్. 

హోరికమనియు, పార మార్థికమనియు ద్యివిధముగా పరిగణించిరి. . .గురజాశవారు దై నందిన 

జీవితమున పారమార్థిక సత్యమునకు (పన క్ర లేదని భావించిరి. చిత్రములో కీలితిములై భేద 

మును కలిగించు స సత్యములు కావను శూన్య వాదమును విమర్శింళిరి. (పధానముగా 

జన్మ జన్మాంతర సంస్కారమునుబట్టి ఏర్పడిన అనురాగ బంధము అవిచ్చిన్నమని. ఆదరణీయ 

మని నిరూపించిరి. స్యన్నసు మిథ్యయని మూలముళోనుండగా, స్వప్నము నైతయు సత్యము 

కావచ్చునని య. వ్యావహారిక సత్యము జీవిత సత్యమని నిరూపించిరి. అందుకే 

“సప పుస్తకమ్మాత పరిజ్ఞానము ries అనుభవమున కగతాంబూల మిచ్చిరి. అనుభీవై క 

(పమాణమగు దర్శనమే విజమైనదని చాటిరి. (పు. 254.257). 

దీనిని ప్రత్యక్షవాదమం టూ బేకన్ (పెతిపాదించిన 2001010180 ((వత్యత (పమాణం 

"పై ఆధారపడే దృక్పథం) నకూ దీనికీ పోలిక కలదని డా. నారాయణరెడ్డిగారు ఊహిస్తున్నారు. 

బేకన్ ఈ [పత్యక్షనుభవవాదాన్ని పూర్తిగా అంగీకరించ లేదు. అంతకం"పే ఎక్కువ పోలికలు 

జాన్లాక్ JOhn ].0016 (వతిపాదించిన ఇందియానుభూతివాదం sensationalism తో 

ఉండే వీలుంది. 



సపాళ్వాలు 
901 

దండి, గండు శబ్దాలకు పాసపెటాడని అప్పారావును వేలెత్తి చూపిన 

సీతారామారావు గారికి ఈ తిక్కన మహాకవి పద్యమే జవాబు చెప్పగలదు: బే 

పరము (11.6) లోనిదిది : 
వ 

ర్ట ర కూరలను కోరారు 

వొరడ ననున? బడ వె వంగ 

గండుగలుగు టద్భుతంబుగా దె తలంపర్. ౫ 

రాజాకుగానీ జాలికునికిగానీ అప్పారావు రూపచితాలు గీయలేదు. 

మాలెకకూ, ఆమె తండ్రికీ వాటిని అట్రిపెట్లాడు. మ, సిం, దేనినీ వదలలేదు. 
మూలంలో ఇం[దజాలికు డెక్క డేగాక , మూ రిమంతమెన వాయువులాంటి 

గుర్రాన్ని తీశుకొని అశ్వపాలుడౌకడు ఆస్తాన (ప్రవేశం చేసి తన (ప్రభువు దానిని 
కొనుకగా సంపాడని చెబుతాడు. దానినెక్కై లోకవిహారంచేసి రమ్మని ఇం[దజాలికు 

డంటబాడు. రాజు గృురాన్ని చూసాడు, ఇంతలో కళ్ళు మూతలు బదనట్లు చేష్ట 

లుడిగి నాల్గు గడియలవరకు సింహాసనంమీద (వాలిపడిఉండి, మెలకువ పడుతూ 

ఊగి సరా నపశ మీదినుండి తూలిపడబోగా, ఆస్తానికులు పట్టుకొంటారు. 

కలగన్నటు, కలదెలుసుకొంటున్నట్లు, స స (పదేశం, ఈ సభ ఏమిటి అని 
గం 

పశ్నిసాతు, విస్మీతులై , ఏమిటిలా మీరు ఎన్నడూ లేనిది యయ అని 
వాళ్ళడిగితే రాజు తన స్యస్నకథ చెబుతాడు : సూర్యా స స మయందావా ఒక కీకా 

రణ్యంలో అశ్వారూఢుడై. సంచరించి, మరో అడవిలో దూరి ఒక జంధీర వృక్ష 

తలాన్ని చేరి ఆ చెట్లున కల్లుకొని యుండిన తీగ తన మెడకు తగుల్కొంటే 

దాన్ని పట్టుకొని సుర్రాన్ని విడిచివేశాడు. చీకటి షడడంతో తరుకోటరంటో తల 

* ఏ కళ్ణం తర్వాత బ్ర శబం |పయె ాగించాలో రచయితకు తెలియదని చెసిన విమర రు 

కో, ల ము వ్యాసంలో ఇలా జవావిచ్చారు : 

“బండి అనే శబ్దం రాజగతమైన స స్టీర బుద్దికి వ్యంజకం కాగా 
oe “గండు అనే శబ్దం అట్రివారలను గహడా Ee నదే నే శ క్తి తన సక వున్నదనే 

దర్వం ఆ పదాల్లో వున్నది. 

గురజాడ వారి లవణరాజుకల _రసచర్చ: డీ వట ఆక 

విశాలాం[ధ వ 29.11.1959 
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దాచుకొన్నాడు. తెల్లవారాక అడవిలో పడి తిరుగుతూ, నాల్గు గడియల పొ దైక్కిన 

"వేళ, “తరతారక నే శాంతాం శ్యామా హహళళకు (చంచల నే(శ్రాలూ 

మలిన వస్రమూగల నల్లనిప్ర్ర)ని చూశాడు. పేరు హారకేయూరి. అన్నం పట్టుకు 
పోతూ కనిపించింది. ఆగొని ఉన్నాడేమో, అన్నం పెట్టమని అడిగాడు. ఇవ్వక 
బోయేసరికి, వెంటబడి పోయాడు. ఆగి ఆ కన్య తనకులాదికాలు వివరించి చెబుతూ 

నిరుత్సాహ పరుస్తూ నే,” కీడాపూర్వకముగ జనుచుండి....కటాకొది చేష్తలనొనర్చుచు” 
అతన్ని రెచ్చగొట్టింది.“దదామి భోజనమిదం భర్తా భవసి చేన్మమ”-నీవు నాభ క్ర 
వై తే అన్నం పెడతాను, అనింది. స్రీకి భర్త ప్రాణాధికుడు కాబట్టి అతనికి 
అన్నం పెపేందుకు (భర్త అయినప్పుడే ) సిద్ధపడింది. అందుకే రాజు ఆమెను 

“సు వతా” అని సంబోధించవలసి వచ్చింది. ఆపత్కాలం గనక వర్తధర్మకుల 

కమాదులను విచారింపక అలాగే నీభర్త ర నౌతానన్నాడు. ఆమెతం్మడి కురూపి; 

దుషుడు: “ధూళిచే భూసరితమగు శ్యశానమున బేతాలునివలే” పొలాన్ని దున్ను 
తున్నాడు. చండాల వాటిక వీభత్సమయం. ఆమెను “పెళ్ళాడాక రాజు చండాలుడే 

అయ్యాడు. ఆమెత్వరలో పుష్పవతీ గర్భవతీ అయింది. పీడ సంతానం కలిగింది. 

గృహకలహాలు, బంధుద్వేషాలు, అతన్ని సొంతకాప్పురం పెట్టించాయి. మాంస 

విక్రయ వృ త్తి చేకూరింది. అరవై ఏళ్ళ పాటు నీచంగా జీవించి వృద్దుడె, కమం 
వల్ల జనక్షయం వల వలసపోయి. కుమారుని ఆకటిచిచ్చును ఆర్పడానికి తన 

మాంసాన్ని ఆరగింపుచేయ సంకల్పించి మంటలో పడడమే తడవుగా ఇక్కడ 

నిండుకొలువులో సింహాసనం నుంచి పడిపోతున్నటు (భమ న కల 

దెలుసుకొన్నాక ఇం దజాలికుడు అంతర్జానం చెందాడు, 

భంశాలీ కోఛనయు అనేసర్లలో, ఆ మరునాటి కథ ఉంది. త 

చండాల జీవిత స్థానాన్ని చూడగోరిన రాజు, వింధ్య పర్వత |పాంతారణ్య సీమలో 

పుష్కస ఘూషమనే గామాన పుష్క_సుడనే చండాలుని వితంతు భార్యను చూచి 

తన అ త్రగా గుర్తించి, మిగిలిఉన్న చండాలుర నందరినీ పోల్చుకొని విస్మయ 

చకితుడౌతొడు, 

యో, వా. లో వసిష్టుని ఉపదేశ మెమిటంటే, ఇంకొకని మనస్సులోని 

చండాల కనా వృతాంతం లవణుని మనస్సులో భాసించిన విధంగానే. లవణుని 

స్వప్న [భమ వింధ్యపర్వత [పాంతంలోని చండాలుని మనస్సులో భాసించింది; 
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స్వప్నంలో కూడా దేశ కొల్మిక్రీయలు సమంగానే ఉంటాయి. లోకమే స్వప్నం. 

నిజం అతిలోక మెనది, 

ఈ మూల కథను మ. సిం. ఒక రకంగానూ, అప్పారావు ఇంకొక రకం 

గానూ వర్తించారు. జ్ఞా .వా.రా లో ఇం|దజాలికుడు మూలంలోవతె “= వ వమాయో 

కాదు, ష్. “యాగం చేసినవాడు పన్నెండేళ్లు దుఃఖ మనుభవించాలి. గనక, 

రాజసూయ యాగక ర అయిన లవణుడు ఇం|దునికి అసూయకలిగించగా, ఇందుని 

దూత ఈ జాలికునిరూ పానవచ్చి “ముహూ ర్రద్వయంబున( బండెండేంక్షదు?ఖంబు” 

లనుభవింసజేసి పోయాడు. ఇక, అరణ్యంలో ఆలందిత శాఖుదై యున్న లవణుడు 

చండాల కన్యను చూచి, తన్ను దింస సాయం రమ్మని వేడుకొంటాడు. “కాని 

కులము దాన(గదడియంగ వచ్చునే” అంటూ “వెలవెల నగుచున్ ” ఎటకేలకు రెండు 

రాళ్ల కాళ్ళకింద బెట్టుకుని యెక్కి. “కౌంకు కొనరి:తలేక” కౌగలించి “వదనంబు 
నురంబును (జేర్చి డింపుచో. జన్నులు సో(కి యై బులక జాలము నెకొన,” మన్య 

థుని బారికి ఆగమె వెన్నవలె కరిగిన మనస్సుతో లవణుడు కోరినదే తడవుగా, 

స యి పాయం బెజింగి తన తెచ్చిన పర్యుషితాన్నంబునం గామోపజారంబులం 

బరితోషితుం” జేసింది. దాని తండి అనుమశిపొంది స. నలుగురు కొడుకు 

లను కని ఉండగా, ఆ దేశంలో రాజోపప్ష వం ఘటిల్సి, ఊళ్ళువిడి చి, వలనపోయారు. 

వెంటబడి ఆ పడతి తనను తిట్లుచు రాగా అకోవ్రకకు సోయి, ఆకటికి కొడుకులు 

చావగా, “వారిన్ బెడ(బాసిన బహుదుఃఖము దొడరిన సాదసొచ్చి మేను డొట(గితి 

నచటన్.” ఈకథ చెప్పగానే ఐం[ద్రజాలికుడు తిరోహితుడయ్యాడు. రాజు అంత్య 

పురంలో కి వెళ్ళి ఈ విచితానుభవం గురించి వితర్మి౦చుకొని, మర్నాడు మంతులత్రో 

సహా వింధ్యపర్యత [పాంతానికి పోయి తన పగటికలలోని తావులన్నిటినీ పోల్చుకో 
గలిగాడు. కాబట్టి వసిష్టునిచేత మ.సిం. చెప్పించిన నీతి “స్ఫటికోవల రచితంబులగు 

విచిత్ర (వతిబింబంబులంటోలె నఖిల కార్యంబుల( జేయుచు నిర్మల చిత్తుండ వయి 

యుండుము.” 

జగన్ని థ్యావాదాన్ని తానుకూడా చేబటదలచుకొంకేనే, అప్పారావు మూల 

కథను యథాతథంగా అచ్చు గుద్దవలసి ఉండేది. అసభ్య శృంగార వికారాలను 

(పవేశ పెట్టదలచుకొంచే నే, మ.సిం.ను అనుకరించవలసి ఉండేది, అస లాయనకు 
మ.సిం. స్ప ,హలోనే లేడనుకోవాలి. మూలానికి ఏలై నంత దాపుగానే ఉంటూ, 
తాను చేయబూనిన మార్పులన్నీ చేశాడు అప్పారావు. “భాషనేగాక భావమును 
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గూడ యథచ్చముగ మార్చుకొనిన” యీ అనువాదాన్ని “పత్యేక సంస్కృతి" అని 

రాంభట్ల లక్మీనారాయణశా స్రీగారు మెచ్చారు. (గు.శ.ఏ సం) 

లవణుడు చండాల స్త్రీని పెండ్రాడడం మాత్రమే ఈ రచనకు వీజమైనద 
నిగానీ, అందుచేత “తన సంఘ సంస్కారమున కనువుగా మార్చుటకు” (వయత్నిం 

డనిగానీ అనుకోనడం అప్పారావు ఉద్దెశించిన అనేక (సయోజనాలనన్నిటినీ 

నా. చేసివేయడమే. పురాణకాలంలోని లవణుని కథలో “ఇరువదవ శతా 

బపు అభ్యుదయ వాతావరణము” దోషమనికూడా విమర్శకులంటున్నారు. కావచ్చు, 

పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాల కిముక శృంగార వాతావరణముకూడా దోషమే అని 
మాత్రే మేగాక (పథాన రసమైన శాంతానికి ఈ వికృత శృంగారమే భంజక౦గా 

పర్యవసించిందికూడా, అనాలి. అప్పారావు చొరనిచ్చిన శృంగారం పరమోదా త్త 

మెనది. లవణుని గుణ నోత్కృష్టకు తగినది. దుర్మోహ మలినస్పర్శ లేనిది, దాంపత్య 

పరమెనది, పెగా అనేక పూర్వజన్మానుభవ సంచయాన్నిబట్టి ఎంతో గాఢ మైనది. 

శృంగార సూచన మూలంలోనే ఉండి. అక్కడ ఆ భావం చండాల కన్యను 

ఆ్మశయించింది. అనువాదంలో, “కీడా పూర్వకముగా జనుచుండి లతా కుంజము 

లందాగుకొనుచు, వినోదముగ కటాకొది చేష్టల నొనర్చుచు తద్వారా తన యభి 
మతమును వ్య క మొనర్చుచు.ో 

దణాపిం భోజన మిదం భరా భవసి చేన్మమ 
అన్నది. తనవంటి సామాన్యులు ఏదేని ఒక గొప్ప [పయోజనాన్ని ఆశించకుండానే 
లోకోపకారానికి పూనుకోరనికూడా చెప్పింది. 

చండాొలిక కబట్టి జన్మతోబాటు మనస్సుకూడా నీచంగా సంకుచితంగా స్వార్ద 

దూషితంగా ఉండక తప్పదేమో, యో వా. కర్తకే తెలియాలి. అప్పారావు 
విశిష్షత ఏదై నా ఉం పే, ఈ పట్టున ఆమె చేత వట్టి స్వార్ధాన్ని గాకుండా ధర్మాన్ని 

(పసంగింప చేయడమే. తండికని పట్టుకుపోతున్న చద్ది అన్నాన్ని ఎంత ఆగొని 

ఉన్నా, తనకు భ ర్రగాని ఇతరునికి పెట్టడ మన్నదే తనకు ధర్మ విరుద్దమైన పని, 

మూలంలోకూడా రాజు ఈ మాటల ఆంతర్యాన్ని (గహించి “సు సుతే” అని 
సంబోధిస్తూ, ఆసళత్కాలం కాబట్టి వర్త ధర్మకుల (క్రమాలను విచారింపక భర్త 

నౌతానని అంటాడు. మ.సిం. లాగా బిగికౌగిలినీ పాలిళ్ళ ఒత్తిడినీ ప్రవేశ పెట్టకుండా, 
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పూర్ణ సంధ్యను తాను అపర సంధ్యగా మార్చుకొని, సమ్మోహన గుణంగల వెన్నెల 

రాతిని సాయం పిలుచుకొన్నాడు. పగలంతా నిదబోయి ఉన్నట్టుండి అలుక నది 

లవణునికి అనిదం పూర్వ పరిచితమెన నూతన లోకంలా, నంజ కెంజాయలొ ఒక 

“వింతళోకం” జన్మాంతరానుభూతిలా కనులబడింది. ఇక్కడ (పతి మాటహాడా సొర 

కమే. ఆకాశాన వెలుగూ నీడా మెలగి చెలగుతున్నాయి. కోయిల జంటలు కూడి 

తున్నాయి. 

ఇంతలో దూరంనుంచి [కమంగా దాహెతూ, ఒక “వింత” గానం వినవసున్నది. 

ఆ శబం ోనూర్యవాసనోను మళ్ళీ స్ఫురింపజే స్తున్నది. ఆక లి చిచ్చుగానీ.. పడిన 

ఇక్కంట్లుగానీ మరపునపడుతున్నాయి.వెట్లూ చేమలుకూడ చెవులారవిని ఆనందిస్తూన్న 

ఆ కిన్నెరగానం చందుడి గగన పయాజణాన్నికూడా నిలిపి వేసింది. ఆపాట తనగురించి 

డుతున్నట్లుగానే ఉంది లవణునికి; తనపేరే ఆమెనోటవెలు వడినట్లుంది. ఎనలో 

గాని చిరపరచితురాలివలెనే ఉంది.ఆ శ్యామలాంగీ పొటలాధరీ అయిన యువతి, 

ఆమెకు ఈ స్పృహేలేదు.. ఆ పాటలాధరి పాడుతున్నది ఎవరిని ఉద్దేశించీకాదు; ఆ 
పాట “చెట్లుచామల కె” పాడుతున్నదె. వికార రూపిణికాదు.... బింకంగల బెదురు 
నడకలా....అరమొగిడ్చిన కన్నులు .. దర్శనీయమెనరూపమే. రాజుకు ఆమెమూ రీ 
భవించిన “మంచి” అనిపించింది. వాళ్ళ సంభాషణకూడా, చి తవృత్తుల వలెనే, 

నిర్మలినమెనది. సః 

ఆ ముందునాటి నుంచి తిండి తిప్పలు లేకున్నా, ఈ  కడుపాకలరికంజు 
మూనాానా. 2ఢకశర మొక ఏంత యాకరి” ఇప్పుడు మనస్సును చాధిసున్నది, అది తీర్చు 

కోడఆసకే శానా మొ చెనుదగిలి పోతున్నాడు రాజు. ఈ మాటలు విని, *అరమొగి 

డన తనంగతి్నను పూతా విప్పార్చి రాజువెపు మెలగా తిరిగి చూసింది, 
చం aa) 

స్ న్ ర బహ్మాండాధి రాజ్యము, పూనినట్రయ్యెన్ ”. జవాబు చెప్ప 

వళ 

9S ఆలంబనొద్దిపన విడాదములను కడు డాగరూకత? గూర్చి శృంగార ర్ 
కవి 

అర ఈక జ 

నుజయెగున 

గ G 0, ఫ్ క £ te D సే శ్ 

6 

అందంగా చితించునన్నాడని రొంధట లక్షీ 
య జల్ 

౪ 

నారారాలౌస్రు* 
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కుండా, మళ్ళీ చూపులు దించుకొని ఆలోచించుకుంటూ పోతున్నప్పుడు, ఆ కన్యకు 

వెనకటి నడక బెడగులుగానీ వెనకటి పాట ఆలాపనగానీ దూరమయ్యాయి. మొగాన 
చింత, రాజే మళ్ళీ మాట్లాడాడు. ఈ సారి తన కడుపాకలీ, అన్నదాన పుణ్యం స్మర 
ణకు వచ్చాయి. భ ర్రవు కమ్మని, ఆమె కాదు నోరు విప్పి అడెగిం దిక్కడ. కన్య 
కౌబిటి ముగ; పెగా అభిమానవతి: అంతకంటె కూడా, అకిగి లేవనిపించుకొంచే 

చులకన కాబట్టి ఆడది ఎప్పుడూ ముందుగా తన మనస్సు బయల్సిరచుకోదు. 

యూ.వా. లోనూ జా.వా.రా. లోనూ కనిపించే ఎగుసిగులు లేని స్ప్ట 
దు 

CA 

కులసురాలు కౌదీ చండాల కన్య. పూర్వజన్మ వాసనలామెను పూ రిగా విడనాడలేదు. 
థి అల్ 

రాజుకుకూడా ఆ స్పృహాఉంది కొబస్పే, “భృత్యునాదును” అనిన వెంటనే 

చన్న (బ్రతుకుల కొలిచి కుడిచిన 

తెన్ను మనసుకు. కొంత లోచెడి 

అనగలుగుతున్నాడు. 

అన్యు నెట్లగుదున్ 2 

అప్పటి కే తా నామెకు భర్త ర కౌదిట్రి, తండ్రికి ఉద్రిష మేన ఆధి భోజనాన్ని, 

స్వధర్మ భంగం కాకుండానే, తనకామె పెట్టవచ్చు. అప్పటివరకు రాజు, ఆమె 

కులాదికాల నడగలేదు. ఆమె ముఖంమీద ఫలానా కులమని రాసిలేదు. మాట తీరు 

గానీ, నక్షకహుందాగానీ, భావొన్నత్యంగానీ తన జన్మను అతనికి పట్టివ్వలేదు 
సరిగదొ, గ గొరవభావాన్నే కలిగిస్తున్నాయి. తొను చండాల కన్న గనక అతనికి 

తన చేతిధోజనం తగనిదని బాధపడుతూ ,ఆమె తన అతను చెప్పుకోవలసి 
వచ్చింది. ఇంతదాకా ఆమెను గౌరవిస్తూ పూర్వజన్మలో తన ధర్మపత్నిగా గురిసూ 
ఉన్న ధార్మికుడు గనక, రాజు చెవులు మూసుకొని గంగలో దూకలేదు. పురాణ 
కాలంలోనే గాక ఇరవయ్యో శతాబ్రంలో ఉంటూన్న అనభ్యుదయవాదులు కూడా 
వెనుదిరిగిపోయి ఉందురు. పురాణ కాలమే మేలులాగుంది. ఆపత్కాలంతో కులం 
గిలం లెక్కుకురాదు. చచ్చిన జంతువుల మాంసం మహర్షులకై నా కైనా కటికి కరువులో 
భోజ్యమే అయిందొక ప్పుడు. కులం పేరు చెప్పి చిన్నబుచ్చుకొని, కళ్ళు తడి చేసన 
కొన్న ఆ కన్యను చూచి, రాజు ఖిన్నుడయ్యాడు,. కౌబట్టి ఏ ఏ సూచననూ ఏలు చేసన 
కొని లవణునీచేత వర్ణ వ్యవస్త గురించి ఉపన్యాస మిప్పించలేదు అప్పారావు. ఆమె 

మనస్సులోని ముళ్లు ఊడదీయాలి. జన్మనుబ'కే యోగ్యతాయోగ్యతలు కలగవు 

EE 



సపాళశ్వాలు dT 

లళద్ముని ఊరడించాలి. ధర్మాలలో కెల్లా “పరమధర్మము” మానవ ధర్మం _ అన్ని 

కులాలకూ జాతులకూ సాధా రణ మైనది ఈ మానవత్వం; తనంత తానే అవ మాన 

నీయం; దానికి అడుతగిలేవన్నీ అధర్మాలే; ధర్మాధర్మాల విలువను ఆ నిక షోవలం 

సాయంతోనే నిరయించాలి. కాబటి రాజు తనలోతాను కులంపేరిటి డారుణమెన 
స ; (hme 

అధర్మాన్ని గురించి విత్క-రించు కొన్నాడేగాని, నోరువిడిచి ఉపన్యసించ బూనుకి 

లేదు. తన పూర్వీకుడైన హరిశ్చం[ద చృక్రవ రవి (భమపెట్రి ధర్మంనుంచి తొంగ 
దోయ వచ్చిన మాతంగ కన్యల్లాంటిదె ఈవిడ అయిచే, ఇలా మాటాడి ఉండడు. 

తెలివి యొలికెడి తేట కన్నులు 
మురువు గులికెడి ముద్దు మోమును 

పెల్పు చేడియలై న నేరని 
నాన. మూధురితున్, 

చి తరువులంది న గనని వ ఖా ue 
వ్షితరూపప్ప సౌష్టవంబును, 
& త్రమో త్తమ జాతి లక్షలా 

కు కి సంపదయున్. 

ఉన్న ఈ కన్యలో బం నళతో క నిపించనప్వుడు, కులధర్మాల ఊఊ 5 సెందుకిక? 

ఇంత మంచిదికూడా కులంవల్ల మాలల్లో జమపడి, మంచితనం లేకున్నా కొందరు 

కులంవల్లనే ఉచ్చస్టితిలో ఉండగలుగుకున్నారంే, మనుషుల ఆలోచనా కమంలోనే 
పెద్ద పొరబాపేదో ఉండాలి. ఈ మంచితనంవెంట, కాబలిసే, తాను సహజీవనం 
చెయ్యగలడు. ఈ మూ ర్లీభవించిన మంచితనాన్ని, నిశ్శంకగా. వరించగ ఈ 
కన్యను వం. మరొక భార్య తన కక్క రెదు. తన హృదయంపు ఆల్యర 
ఆమెకు “ నిస్పపత్నము”గా ఇచ్చుకొ నేందుకు 'సిద్ధవడినాడు, రొజున ఆనక పీ కుల 
ధర్మం గురించి “ఆ ఉపన్యసించింది” ఒకే ఒక్క వాక్యం, ఇంతాజేసి: అంతప 
ముందున్నదంతా అతని ఆలోచన మాత్రమే. ఆయన *ఉపనా కసం" ఇంత; 

పుర బిడ్డలు పుస ser 

ODODE, CHa అములు : 

మంచియన్నది, మాలయె కే 
0 

మాలనే, అగుదున్. 
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వటి ఆపద్దర్మంగా నే మూలంలో (పస క్రమెన దానిని లవణరాజు శీలానిః 
రు 

న్ని కలి గిద్దామనే, అప్పారావు సామాన్య మానవధర్మంగా వర్తింవాడు, కొట ఖ్యాస్నా గొ 6 
భీ 

వ నిలపుకోవడ మొక్కటే యో.వాలో వలె అతని ధ్యేయంకాదు, 

క్ రా,టో వలె వట్టి మోహావేశంకూడా కౌరణంకొదు, ఫి. 
ఇంకొ ఆమె తొక్కి సలాడుతుం టే, శోశదచిసి చేయిపట్టి కొగిలించి ముగా 

© థి 
బమె న [వీడాభారాన్ని తి తొలగించి, చం దుడుకూడా ఈవిచి|త మెన ఏవాహాన్ని 

చూచి అపు కోలేక నవ్వేటట్లుగా, చేబట్టాడు. 

ఇ EN 

a 
J 

యోూవా. లోనూ, జ్ఞా.వా.రా. లోను ఆమె తండ్రిగానీ, ఆమె ఊరుగానీ 

సాయా తాయ వర్తనంకో గూడిన వస్తువులుకొగా, అప్పారావు జొచిత్యదృష్టితో నే 

వాటి వీభత్స రూపాన్ని తుడిచి వేశాడు. ఎంత శుభమైన పరిసరాలలో, శిష్టమెన 

భావాల మధ్య పుట్టి 'పెరగంచే, ఈ కన్యలో ఇంతటి వర్చస్సుగానీ, సౌశీల్యం గానీ 

ఉంటాయి | ఆమెను బే ఆ వస్తువులన్నీ మారాలి; ఆమె కోసమే అవి మారాలి; 

ఆమెను పరిణయమైన లవణుడు ధర్మే త, గుణ్యగహణ కుశలుడు గనక అతన్ని 

బట్టి అతని భ్ కూడా ఇవి మారాలి ; అందుకోసమే, ఆ పిల్లను కన్నతండ్రి 

జ్ఞాని కావలసి వచ్చింది ; రాజర్షిలా కనీపించవలసి వచ్చింది ; సీచవృత్తుల పాలై 

యుండిన స్వజనుల జీవన విధానాన్ని సంస్కరించి మంచి బుద్ధులను పెంచే 

శుభమైన పరిసరాలకు తెచ్చిన సంస్క ర్త కావలసి వచ్చింది. అేకుంటే, ౧ యూవా 

టో లాగున చండాల వాటిక అప్పారావు కావ్యంలో ఇలా ఉండవలసి వచ్చేది : 

ఆ చండాల నొటిక యందు కోతులు, కోత, కాకులు ముక్కలు 

ముక్కలుగా కోయబడి పడియుండెను. ర కముదే తడుపబడిన నేలపె 

దోమలు (వాలుచుండెను. ఎండ పెట్టబడిన తడి (పవులపై సతులు తిరుగాడు 

చుండెను. ఎండుచున్న (కొవ్వు గృహ బహిర్వ్యారమున పజపబడ, నచట 

లు వచ్చి శేరుచుండెను. 

అప్పారావు చేసిన మార్పులు, “అభ్యుదయ” దృష్టితోనే గాక పాత్రౌచిత్య 

దృష్టితో చేసినటేననిపిస్తుంది. ఘోరాతిఘోరమైన నీచాతినీచమైన వాతావర 

ణంలో కూడా మేలిభావాలు ఉండగలవని, మహాభారతాంతర్గత మైన ధర్మవ్యాధుని 

వృతాంతం తెలియపరుస్తున్నది గదా (ఆరణ్య వర్వముు, అప్పారావు కూడా 

అలాబేసి ఉంపే సరిపోయేది కాదా, అనవచ్చును. మంచిదైనా చెడ్డదైనా “నిజ 

కలోచిత పథము”ను తప్పి నడవగూడదని ధార్మికులంటారు. కాబట్టి మన భాగ్య 
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మింతే అని మనస్సును సమాధాన పెటుకొని ఉండాలంటాడు ధర్మవ్యాధుడు. 
గ్ టె 

పాపం చేసే బ్రాహ్మణుడు శూ|దునికంచే కూడా నీచుడే ; 

అయితే ఏమాయె ? [జాహ్మణుని నుసితి శూదునికీ, జ్యాదుని దురతి |చాహ్యయునికీ, 
అసి "ఏ “నో 

2 nn వని అ జో Ser గొ ww” 

తమతమ పనుల మంచి చెడలమూలంగా, కఠీగెనా ? అప్పారావు రచనతోని చండాల 

అ ఖర సారి అజ 

G 

వృద్దుడు ధర్మ వ్యాధునివంటివాడు కాడు. కులవృ తిని విడిచాడు. పువాషక వృ ల 
SNA —D జ్ 

సాగిసున్నాడు. ఇతరులనూ [పాజులుగా చేశాడు. *....హింస యిట్లిడి యహింస 
ta) డో రు 

యట్లిదని విభాగింప నెవ్వరికి నేరనగు 2?” నని |పక్నించుకొని, లోకంలో పాంస 
సేయని వాడే లేడంటూ, 

హింస తెరువన కెడగలి యేోగనలయు 
A 

సదరు దూ ఈుహారసు. కా నరిశ యుల 
౧౧౫ 

అని, తాను మాతం జీవహింస డేయక ఇతరులు హింసించి తెచ్చిన అల్బమ్మగాల 

మాంసొన్ని అమ్ముకొంటున్న ధర్మ వ్యాధు డెక్కుడ, 

జంతు పింసను చెయనొల ము 
ఇవి. 

భూతదయ మతము! 

అనే ఈ దివ్య తేజస్సుగల ముసలివాడుచెప్పే “వేదవాక్కు” లెక్కడ ? పరోక్షంగా 
నైనా జీవహింసకు తోడ్పడే ధర్మవ్యాధునికం టె ఇతడే ఎక్కువ ధార్మికుడు. అతని 

రూపుకూడా గుణానుగుణమే, 

పండు గెడము ; నిండు కన్నుల 
a యా 

నిండ శాంత రసంబు ; సలుకుల 

కడలి నాం కత రము లిని 

దివ్య తెజంబున్. 

కనుకనే ఆ పల అంతటిదయింది. “శరము మరవక యిహముసందున 

మనెడు మర్మము” తండి నేర్చగా నేర్చి, తన ఆత్మలో “*ఇహములోపలి మంచి 
యంతయు” యిమిడించుకొని, లవణుని పాలిటికి “ము కికొంతో కాగలిగింది. 
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ముసలివాడు నివృత్తి మార్గం అవలంబించి యోగమున |పాణత్యాగం చేశాక, 

ఆ మాలపల్లైలో అశాంతి (పబలి, వ్యవసాయం మూలబడి పశుమాంన భక్షణ మళ్ళీ 

అలవడి, ఎక్కడి వారక్కుడ ఊరు వదిలి వా చ(కవ రుల్లాగున్న తన పిల్లలకు 

తిండిపెజతేని దీన దశలో లవణుడున్నప్పుడు, ఈ “ము కికాంత” చేసిన 
రజ 

ఉపచేశం : (“స్మితముఖియై.. చేసింది, జా. వా, రా. లో వలె తిటుతూ కదు) 
ర ఖః టె 
er hint 

కడకు దరితి మ భవందున ; 

తడవు లది 

గదగవలె 

క = మనను తిప్పుకు 

బ్రిన్ వత వమున 

తాన నరవ క 
రహా 

చితిజొచ్చి ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఇంతనరకూ కల. ఆపైన నిండు కొలు 

పున నుండి రాజు వ్యాకులచితు డై అనుభవ తత్వంగురించి ఏతర్కిచుకొం 

టున్నప్పుడు, ద్వారపాలకుడు వచ్చి, ఎవరో ఆగంతుకులు 'చెచియున్నారంటాడు. 

వచ్చింది, పితృసఖుడై న సింధుదేశాధీశ్వరుడు లవణునికి కానుకగా పంపిన తన 

కుమా రె, సింధుదేశోద్భవం కాబట్టి విశిష్టమైన స్రైంధవమూ, (పవేశిసున్నారు, 

లవణుడామెను చూచాడు. చూసుండగానే గు రించాడు. తన జన్మ జన్మాల ధర్మ 

పత్ని! చండాటిక రూపంకొదిష్పుడు. ఇది మరొక జన్మ. ఇప్పుడు సింధురాజ 

ప్కతిక. విసయమూ, సంకోషమూ కలుగుతున్నాయి. 

“వచ్చితివ నో (పాణసభి రుని 

గదియను చేర్చెన్. 
© 

ఈ ముగింపు అప్పారావు న్వకపోల కల్పితం. “జననాంతర సహృద” విశే 

షాన్ని నిరూపించడం కోసమే ఈచేర్చు. ఈ కథలో శృంగారం ఉంది. శాంతానికీ 

దానికీ ఉప్పునిష్పు. అవ్యవధానంగా వె ది రసాలను సమసింసజేయడం ఆలంకొ 

రిక సిదాంతం (పకారం, రసభంజకం.* కాబట్టి రససిద్దాంతులు “పెద రాదాంతమే 
య Na) (ఈ) (ఈ) ట్ 

* శాంత. శృంగార రసాలు “అవ్యవదాన విరోధులు.” రసములకు వ్యవధానము 

రపాంతరము వలనగాని యేర్చడదు. అనగా _ నొక రసము స్ఫురించి తద్విరుద్దమగు రెండవ 

రసము స్ఫురించు లోపల మజియొక రసము స్ఫురించ వలయును. స్ఫురించునట్టుగా గూర్చు 

బడియుండవలయును. అట్లున్ననే అవ్యవధాన విరోధుల విరోధము నిది తీర్చు గలుగును. 

వ్యవధాయకమగు రస మీ ' రెంటికిని నవిరుద్దముగానే యుండి తీరవలయును. లేనిచో నిచటనే 

రను సర్ వకు (పస క్తించును. ఆం|ధధ్వన్యాలోకము 



చేశారు. అప్పారావు రససిద్దాంత స్పృహలో ఈ రచన చేశాడని ఎవరూ అనరు 

కాబటి రసచర్చకు తోవులేదంటూ నే “శృంగార రసస్పర్శగల భావములు కొన్ని 

ప కలయందు కలవు. రసత్వము వానికి సిదించలేదు ” అసి మూర టో 

హా వ్యాసంలో కోటగిరి విశ్యనాథరావుగారన్నారు, దానిపై విశ్యనాథరావుగారి రస్ 

చర్చ “వతారణంి మాత్రమే అని నిరూపిస్తూ శ్రీ కో. వా. పేరుగల ఒక ఉభయ 

భాషావేత్త రాసిన వ్యానసారాంశాన్ని9 ఈ దిగువన ఇవ్వడంకంతె నేను చేయదగినది 

లేడు 

.... ఇందులో శర్చగారం అంగిరసం ; అద్భుక, శాంత, కరుణ వ్మిపలంభాలు, 

అంగరసొలు. ఐందజాలికుని గరం ఆలంబనంకాగా, ఇం దజాలంమూలం౦గా 

రాజునకు కలిగిన నే|తవికాసాదులు చేష్టారాహిత్యం సందేహ పూర్వకమెన 

ఆలోచనం వగ రా, అద్భుతాన్ని అంగరసం కావిస్తున్నాయి. “*విభావాది 

ష్క_ల్యంలేకున్నా రసస్ఫూ ర్రి కిబ్బందిలేదు.”లవబునికి గాకున్నా, “పతాక *గా 

నిబంధింపబడిన మాల పెద్దకు సంబంధించి శాంతరసం అంగరసాలలో మరొక 

చెంది. దీనికి సాయీోధభావమైన తృజాక్షయ సుఖమునకు కావ్యంలో నే ఎన్నో 

సూచనలున్నాయి. నాయిక యొక్క సుస్వభా వాదులకు ఇది పరిపోషకం 

కాబటి కథతోలనించి అంగత్వార్హ త పొందింది. చనిపోయిన ఆలుబిద్రలను ఆలం 

బనంచేసుకొని, వారిగురించి దుఃథాన్నిపాందుతూ, అనుభవాలను కాదనేవారిపె 
et అ కోపసపతూ, కరుణ వి్శిపలంభిం లవణరాజుచేత పోషిత మెంది. ఆలంబనం 

తువముట్లా నశించిపో ముందని రాజు అనుకోలేదు. తనలాగే వాళ్ళుకూడా జీవించి 

ఉంటారనుకున్నాడు. _పాణసథిని చూపమని అడుగుతున్నాడు. ఆ మాయదెశం 

వ. నాబిడ్డ లెక్కడ, అంటున్నాడు. అయినా ఇదమిత్తంగా తన ఆలుదబిడ 

బ ఉన్నారని తనకు తెలియదు. తన అనుభవిద్దాం తాన్ని అనుసరించి 

తను మరణించి బతికి ఒక చోట ఉంటున్నానని మాత్రం నిక్కంగానే తనకు 

తెలుసు. వారి విషయం అలాక్కాదు. (పత్యాశ లేదు కాబటి ఇక్కడ కరుణ 

విపలంభం అంగరసం అయింది, 

ఇక |వధాన రసమెన శృంగారం - రతి విషయకమెన వొంధ ఆది 

నుంచిన్నీ రాజు మనస్సులో వీజపాయంగా ఉంది. కథకూ రసానికీ ఏక ముఖత్యం 
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ఉంది. నాయిక మొదట్లో అనుర క్త కాలేదని అనడం, కాకుంపే, దోషమని 

నిర్ణయించడం, అసంగతం. కాళిదాసు తన కాకుంతలంలో, మొదట దుష్యం 

తుజ అనుర కుణిగా చూపాడు. వ్యాసుడూ అంతే. నాయికానుర కిని ఇంగితాల 
ద్వారా (గహించి నాయకు డనుర కుడు కావాలని మాతమే, అలంకారికుడె న 

రుుదుటు డన్నది. ఇక్కడ ఈ కావ్యంలో నాయిక పాడే సాటలో తనపేశే విని 

పించినటు లవణుడను కొన్నాడు కాబటి ఆమె ఇంగితం తెలిసింది. అలా తెలి 

శాకనే తన అనుర క్రిని తెలిపాడు. దేపుడు నీకు అన్ని శుభములు కూర్చు 
గ వుతమని రాజన్న ప్పుడు, నీవెవరి గురించి గానం చేసున్నావో ఆ చ్మకవ రిని 

సీక్త్ర భర్తగా చేయుగాత మని కూడా అర్హం ఉంది, కనుకనే ఆమె సిగ్గుపడింది. 

నాయికాలక్షణాలు ఆ మాలెతలో లేవని మరొక విమర్శ. శకుంతల 
మేనక కుమా రె కాబట్టి సామాన్య. తం|డ్రిగుణాలు మ్యాతమేగాక, తల్రిగుణాలూ 
ఉండాలి. అలాంటి నాయికల్లో కూడా గుణాతిశయాన్ని సృష్టిస్తే వాళ్ళు నాయిక 

లుగా అర్హత పొందగలరు. అప్పుడు జన్మకు సంబంధించిన దోషాలు తొలగి 
పోతాయి. ఇందుకోసమే మాలెత తండ్రి రాజర్షి సన్నిభుడు కావడం, మాలేత 
“ము క్రికాంత” గావడం, ఆమె తత్వజ్ఞాని కావడం కూడా జరిగింది. 

“ఉదీపనాదులు సుషుగ లేవు” అనడం నిజంకాదు. నాయికా నాయకుల 
రూప యౌననాదులు, చేషలు, అలంకారములు, తటసములు (పకృతి ఉదీపన 

(A) (౫) టు 

ములు. ఇవి చక్కగా నిరూపింపబడ్డాయి. కన్నీళ్ళ, గగుర్చాటు, వగెరా 

లున్నాయి. ఆలస్యం, చింత, విషాదము, ని ర్వెదము, చపలత, మనస్పంకోచము 

హర్షము వగైె.రా వ్యభిచారి భావాలు నాయికలోనూ; మతి, గర్వ 

జొత్సుక్యం, ఆవేగం, ధృతి అమరాదులు నాయకునితోనూ 
ఈ 

చూపించాడు. 

ము, విషాదం, 

ఉన్నట్లు కవి 

“మాలెక అందమునకు మురిసి వివాహము చేసికొనుటకు సమాజమును 

దూషించుట వలన లవణునిలోనీ భయంకర కాముకత్యము వెల్లడి యగుచున్నది” 

అని మరో నింద. మరి దుష్యంతుని మాసేమిటి? అందమునకు మురియడమే 

కాముకత్యమౌతుందా ? దుష్యంతుని (పతిలోమ వివాహంలా కొకుంగడా 

లవణుడు అనులోమ వివాహాన్నైనా చేసుకొని, దుష్యంతునికంటె తక్కువ 

దోషాన్నే (కాముకత్వం) ఆచరించాడు. సమాజ విమర్శ, కాళిదాసులోనూ 
ఉంది. పశుహింస చేయకున్నా నిర్ణయుడై న |బాహ్మణుడు నింద్యుడే. సమాజ 



వ్ ాలాకంలు 
అవ 

గళాలిన లోపాలను నిరూపించడం, (పతి కవీ చేసేదే. (పథాన కథకు 

పరిపోషకమయ్యేలా ఆ పని చేయడం, మహాకవుల లక్షణం. కడువాకలికంది 

భిన్న మెన “వింత యాకలి” కాముకునిదికాదు, (పేమికునిది ; పైగా మాలెత 

తన పూర్వజన్మలో పత్ని, అనే స్పృహా ఉంది, 

ఇరవయో్యశ తా బ్రపు “అభ్యుదయ” వాతావరణంకౌదు ఇందలో ఉన్నది, 

“యమోగవానివమ్రంనుంచి. నేటి వరకు ఉన్న వాతావరణానికి ప 

మంచి అనేది మ అయ్యే పకంతో నేనూ మాలనే అపుతానని అతు 

డనడం, ఆడిశంకరుడు “చండాలోస్తు సతు ద్విజో బు గురు రిత్రేదా మనీషా 

మమ” అని చెప్పిన భావానికి (పతిద్వంది. 

చ 

రసవిరోధం ఉన్నప్పుడు ఇతివృతాన్ని మార్చి తీరాలనడం, ఆనంద 

వ నాలార్యుల ఆశయం. యో డా.లోనే ఎన్నో తలంటి పాత అః 

ఆ “కథను తీసుకొని “రసభంగం వా సవికతాభంగం కలా కు వంలో 

వివిధ రసాలను కాళిదానులాగా లగింపింప చేశాడు.” ఆ చేయడంలోనే 
ఈ మార్చులు.... 

శాంతరస [పధానంగా మూల కథను మార్చుకొని ఆయంగికసనమున కను 

గుణమైన వర్తనలను మాతమే ఒకటి రెండు నార్తు చేశారని ఒకచోట చెప్పి 

నాలుగు పుటల తర్వాత “ఈ కథలో నే నిదివరకు మనవి చేసినట్లుగా శృంగార 

రసము అంగి; శాంతాద్భుతములు అంగరసములు” అని డా. సి, నారాయణరెడ్డి 
ot 

గారు రాశారు. అయినా ఈ కావ్యం గురించి తమ (గంథంలొ హు. TINY 
ఆ 

ఆస కిదాయకంగానే ఉంది. మూలకథను మార్చడంలో అప్పారావు ఉదెశం, “ చిత 

సంబంధమెన బంధములకు సింహాసనము వేయడమే, అని ఆయన వివరించారు. 10 

7 
జముం త "పెంపుడు విడ్లగానూ, ('బెటిష్ పాలకులకు పరమ వితఇయుడుగానూ 

గా 
విమర్శకుల చేత ముక్షానికి మసిపూయించుకౌన్న అప్పాకరావురాసిన గే మూలన్నిం 
టిలోకీ, విశేష (పజాదరణపొందిన గేయం దేశభోకి తెలుగు జాతికి అనధికార 

జాతీయ గీతమె ఉన్న ఈ రచన, దేశభ కుల మసుకాన.. హారికే కనువిష. 
మదాసున 1909లో జరిగిన కాం|గను మహా సభను దర్శించి వచ్చాక నే, ఈ రచనకు 

పోత్సాహం ఏర్పడింది, అప్పటికే బంకించం|దుని బీందోేమాతరం గేయం, 
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జాతీయోద్యమ తరంగా[గాన నిలిచి ఉంది, దానికి పోటీగా కాదు, అప్పారావు తన 

గేయన్ని రాసింది: దానికి విరుగుడుగా కొంతవరకు. 

ఒక మారు గిడుగురామమూ ర్తితో బంకిం గేయం గురించి ముచ్చటిస్తూ 
అందులో పసకాలై న జడపదార్గాలను “ఎరా రీ టూ, ఇలా అన్నాడని అప్పారావు 

కుమారుడు రామదాసు ee చెబుతున్నారు : 

పెద్దకొండలు, నదులు, వృకెలు, నామాతలు_ ఇవా పజకు ధెర్యసాహ 

సొలు, ఉ_త్రేజమూ కలిగించేవి ? అన్ని కాలాలలోనూ ఇవి స్టిరంగా ఉండేవే. 

ఒక్కో ముగంలో ఒకో_జొతి (పజలు ఆయాపదేశాలలో ఉంటారు. వారిలో 

మహానుభావులు వారి గుణగణాలు జాతి జీవితం _ ఇవే వర్హనీయమెనవి. (పజ 

అలో చె తన్యం లేవగొ'పే నః 

అప్పారావు సరిగ్గా ఇవే మాటలు అన్నాడో లేదో గాని, అని ఉండదగిన 

మాటలే. అప్పటికింకా రవీం|దుడు తన ఊనగణయనథ రాశాడో లేదోకూడా. 
లేక, ఈ రెండుగేయాలు కవలపిల్లలోః బెంగాలు విభజనను రద్దు పరుస్తూ ఢిల్లీ 

దర్శ్చారులో (1911 డిసెంబరు) పంచమ జార్షిచక్రవ ర్త (౮6౦18౦) (పకటన వెలు 

య కలకతాలో జరిగిన కొం(గెసు మహాసభలో మితవాద పక్షనాయకులు చక 

విని ప్రశంసిస్తూ గేయాన్ని రాసి పెట్టవలసిందని అశుతోష్ చౌధురీద్వారా రవీం్యదు 
నికి కబురు పెట్టారు. ఆయన కుపితుడయ్యాడు. ఆ కోపం నుంచి వెలువడిందే, 
నేటి మన జాతీయగేయం : జార్జి డిసెంబరు $80 న కలకత్తా నగరం సందర్శించి 
నప్పుడు ఈ నాయకులు ఆయనకు వినిపించిన గేయం ఇది కానేకొదు, హిందీ 

భాషలో మరొకరు రాసిన గేయం. రవీం(దుని గేయంలోని “రాజేశ్వరి సార్వ 

భౌమపరమైన సంబోధనం కాదు, “సంకట దుఃఖ్యతాతొ అయిన సర్వేశ్వరుడికే 
ఆ పిలువు. ఈ గొప్పగేయం దేశభ కినీ, దె వభ కినీ కలగలిపింది. ఒక ఆధునిక 

రచయిత వరించినటు _ న. 

Itis the song of an ancient land, fallen on evil days, and 

now reborn to greatness: in the rosy dawn that follows a night 

of darkness, India salutes the Ruler of her Destiny, the king of 

kings bimself, 11 

ఇక్బాల్ 16021 రాసిన తరానా - ఇ హిందీ (TAarana - I- Hindi) 

గేయం కూడా దేశభ కి విషయంలో దేనికీ తీసిపోని రచన, యావ్మత్పపంచంలోను 
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హిందూసానమే ఉ తమో తమమెన దేశమని, వేలాది నదులామె ఒడిలో ఏడ్రలె 

ఆడుకొంటున్నాయని, న్వర్గానికే అనూయ కలిగేంత రమణీయమైన ఆరామమనీ, 
ఆ కోటలోని బుల్బులి పిట్టల ప్రజలని, ఒకరి నొకరు ద్వేషించుకొమ్మని మతం 

టోధించదని చెబుతూ _ 

హారిది హోలి హాము వతనా పూ వాతలదొో నాళ హామూళో 
[Sen Os పని 

అంటూ ముగిసాడు ఇక్సాల్, 

అన్చ్బారావుకు మరింత దగరో స్ముబహ్మణ్య భారతి ఉన్నాడు. అప్పారావు 
M౧ 

మిత్రుదె న బి. సుుబహ్మణ్యయ్యరు స్తాపించిన నృూదేకమిితన్ పత్రికలో 

ఉపసంపాదకుడుగాఉంటూ, నృండోళ గతం గల (1808రచించి ఉన్నాడు. మిగతా 

గీతాలకంపు, ఈ దేళాభిమానివే అప్పారావు గేయంతో ఎక్కువసరిపోలు తాయి. * 

సమకాళలికుల భావ్యసవంతినుంచి పూర్తిగా తప్పుకొనిపోవడం ఎవ్వరికీ సాధ్యం 
కాదు. సమస్యలకు పరిష్కాారవ మార్గాలు, కవుల వ్య కిత్వంలోని సూక్ష్కభేదాలను 
బిటి కదరా యి. ఈయుగానికి ఆంధ దేశంలో ఆద్యుడైన వీరేశలింగం పంతులు 
అని, పాయోలను గమనిస్తే తదనుకారులై న ఇతరుల భావ్యకమం తెలుస్తుంది, 

అప్పారావు తన గేయం "రచించేందుకు 'మువృయ్యేళ్ళ [క్రితమే వీరేశలింగం + ఇలా 

హెచ్చరిస్తున్నాడు : 

.. దెశాభిమానుల మని నటించెడు మహానుభావులందటును దేశ 
క్షేమ మే యణుమాతమెనను తమ మనస్సులలోనున్న పత్తమున, పనికిమాలిన 
బాగ్ర్రలు పొగడి జనులను గర్వితులను జేసి చెడంగొట్టుటకు తోడుపడక సత్య 
మును 3 చెలిపి చేతనై నంతవజకు వారికన్నులు తెజపి నా న న పొందుటకు 

దగిన మార్గమును ఇ జూపుటకయి పాటుపడవలెను. 

ఓ మహాశయులారా ! పూర్వాచారము€లను భూషించుటయు నూత 
నాచారములను దూషించుటయు దేశాభిమానము కాదు, దేశమునకు భంగకరముగా 

ఎ చురాచారములను తొలంగించుచు కేమకరములుగానున్న సదాచారములను 
నెలకొల్పుచు దెశాభివృర్దికై. పాటుపడుటయె. నిజమైన దేశాభిమానము.!2 

3కల The Greatest Good of Greatest number స్కూతాన్ని 
సున్నటు మరోమారు ఇలా అన్నాడు : 

ప నట హస స న 
* చూపు ఏ త్రమిళ నవయుగ పవ క్ర సుజహ్మ్యణ్య భారతి: చల్లా రాధాకృషశరక్రి 

4 ముఖ్యంగా “ఛారతి __గురడాశ, వేకరణం: ప్ప, 108.119. 

rE 4 
( 

rn 
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నిజమయిన దేశాభిమానము గలవా దెల్లిష్టూరువు జన సామాన్యము 

యొక్క క్షేమ లాభములనే చింతించుచు . . దేశములో సాధ్యమయినంత 
మందికి సాధ్యమయినంత యధిక సౌఖ్యమును గలిగించుటకయి యుండవతెను,*ే 

1880 క 1912 కూ మధ్య కాంగెను సంస్త దేశాభిమా నాన్ని గుత్త గొన్నది. 

రాజకీయంగా మితవాదులై నవాళ్ళు సంఘాభ్యున్నతి విషయాలలో వికౌలథావాలు 

కలిగిన వాశ్తేగాని, కౌం[గెసులో వాళ్ళ పలుకుబడి నానాటికీ తీసి కట్టుకౌగా, 

“డాతీయవాదు" లని పేరుబెట్టుకొన్నవారు గణపతి, కౌళి పూజలతో న 

మతాన్ని రంగరించి, సంప్రదాయం పేర సంఘస్పితిని సమర్థిస్తూ, రాబకీయ అతి 
వాదులె కూడా సాంఘిక మితవాదులయిపోయారు “బంకించందుని మొదలు అర 

వించునివం రకు వీరి వె ఖరి, “హైందవ (పత్యేక తత్యమే, మరొక వే ప ప్ప సురేంద్ర 

నాథ బెనర్జీ మొదలు ) బిపిన్ చంద్రపాల్ వరకు, ఉపన్యాస (పాగల్బ్యమే దెళభ క్రి క్రిక్రి 

గీటు క గణనకు వచ్చింది _ కనీసం సామాన్య (పజల హృదయాలలో. 

(పజాక్షేమం అడుగున పడింది. ఈ స్దితిలో పురోభివృద్ధి ప పంథాను ఎవరెవరి భావ 

బలానుగుణంగా వారు నూచింపవలసి వచ్చింది. ఇప్పుడు వెలువదిందే, భవ్యతర 

భవిష్యత్సమాజ నిర్మితికై భావనొత్మకంగా తయారీ చేసిన blUEe-print లాంటి 

అప్పారావు గేయం. 

"బనిసవ్ కవి (Tennyson) రచించిన “1౬౦76 Thou Thy Land” అనే 

గేయం అప్పారాపు మనస్సున ఉండవచ్చునని డా. నారాయణ రెడ్డ గారంటున్నారు; 

ఆరెండింటి పోలికలూ చీలికలూ వెలికిదీసి చూపుతున్నారు. ఇదేగాక, ఆ క వేరాసిన 

Ode Sung At The Opening Of the International Exhibition గేయం 

కూడా కొన్ని భావాలను అప్పారావు కిచ్చి ఉండవచ్చు. 

అయితే వీటిలో ఏ ఒక్కటీ అప్పారావుగేయానికి మూలమై ఉండదు. వాట 

న్నిటి సమిష్టి ఫలితమే కావచ్చునిది. “వేకువనే నిదలెమ్ము” వంటి ఉద్రాటనలతో 

నిండి, ఇది కవిత్వం కానేరదని విమర్శకులంటున్నారు. మరొకవైపు, రామాయణ 

భారతాది ఇతిహాసొల కున్న విలువ ఈ ఒక్కగీతానికే ఉన్నదని, ఇది మహా 

కావ్యమని, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో భగవదర్గీకకు గల స్తానమే దీని కున్నదని, సార్వ 
కాలికమూ సార్యలౌ కికమూ అయిన సందేశాన్నిసున్న ఈ రచన ోపావురంలాగ 

(పశాంళంగా రవళిసూనే సింహంచే సే శ్వ్వేశాధ్య్వనిని స్ఫురింప జేస్తుంది;” “ఏక 
కాలంలో (పభు సమ్మితంగాను, కాంతా సమ్మితంగాను కూడా” బూనవత్వాన్ని 
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త దని శ్రీశ్రీ రాశారు.1* ఈ రెండు అభ్మిపాయాలూ రెండు అ/గాలు; 
అతి కారి అనక తప్పదు. మల్లవరపు విశ్వేశ్యరావుగారు కవిగా స్పందించి రాసింది 

మరింత ఆమోద యోగ్యంగా కంక 

దేశమంసు మటి కాదోయ్ 
యట 

దేశమంచే మనుషుతోయు 

అనే కెండు చరణాలను తీసుకొని తనలోకలిగిన ఛభావాంకురాల నిలా 

వర్పిసు న్యాతాణున.! 

ఇక్కడ “మనుషు"లని అనగానే మనుష్య భౌతిక స్వరూపం నా కళ్ళకు 
కబదు | అమూల్యమైన మానవ జీవితమూ, జీవిత కేం దములోని పిపొసలూ, 

సస పసరమావధినీ చేరుకునే ఆందోళన, ఆందోళన విజృంభించి పరిణతి 

గాంచేందుకు తగిన సాధన సంస త్తి నాహృదయాంతరంలో (వవేశిసాయి. 

నా 

ఇదె ఖండికలలో (శ్రీ గురుజాడ కవిలో తెలిసీ తెలియకుండానే ఒక 
నూతనమెన రూపకల్పన విధానం అంకుర |పాయంగా వ్య కమయింది.15 

ఇలాంటి భావచ్వితాల (lMagery) అర్హపుష్టిని (గహించి వివరించేది 
య్ (oa) 

సహ్బృదయులె న విమర్శకుల పని. డానిని ఎందరో చేయరు. అందుకు ఓపిక 

మాతమెగాక భి భావమూలాలకు వెళ్ళగల పదనై న మనస్సుండాలి. 

ఈ గయం ఇసున్న సొంఘిక సండేశం కు పంగా ఇది: భౌతిక సంప తి, 

కళావిలసనం , వ్యాపార వాణజ్యాల ఇళ్ ధికాభివృద్ది, (ప్రగతి దృష్టి, సార్వ తిక 

శాంతి, పరస్పవ సాహాయ్య సహకార వె ఖరి, జాతులమె త్రి, మతాల ఒద్దిక , 

సమాజంలోని అడ్డుగోడలను కుస్పగాకూల్చి ఆటంకాలను రద్దుజేసి దేశమంతటా 
ఒకే ఆర్డిక వి దానాన్ని అమలుపరచి స్వదేశీ పర్మిశమలు పెంపొందించుకొని ఇతర 
జాతులకో వ రక్ వాణిజ్యాలు సాగిస్తూ దేశాల నడుమగల వె మనస్యాలను తొల 

గించి (పపంచ చమంతటా ఎక కమెన ఆర్దిక వ్యవస్తను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కోరు 
న్న మధ్యమ వర్ల భా భావజాలమే, ఈ గీతంలో అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది. 

“పరుల కవలిమికి పొర్ష” ఏడ్వ గూడదన్నప్పుడు కొలిమిబేముల అసమానతలు 

ఉన్నవి ఉన్నటుగానే కొనసాగడమటుంచి, క్యకి ఆ సి భదతకు ఆస్కారం 
ఏర్పడుతుంది. అప్పారావు మానవతావాదం, ఆ కాలానికి అభ్యుదయకరమే. ఎందు 

Pal చతనంచే, అప్పటికప్పుడే ఇతర దెళాలన్నిటా రాజ్యాధికారాన్ని హా సగతం చేసు 
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కొన్న మధ్యమవర్గం మనదేశంలో అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నది.అప్పటికింకా డాని 
దృషి వ[కించలేదు. తన స్వారమూ, సమాజ (శేయస్సూ ముడిబడే ఉన్నాయి, 

a) థి 

జాతీయోద్యమంలో భూస్వామ్య వరాల ఆధిక్యం (క్రమేపీ మధ్యమ వర [పాబల్యం 
౧ (YY 

ముందు వెనుకంజ వేస్తున్నది. అది దేశాన్నంతటినీ కమ్ముకొంటున్నది. గాందీ 

త్వరలోనే రానున్నాడు. స్వదేశీ ఒక ఉద్యమమే కానున్నది. ఈ సాంఘిక, రాజకీయ, 
భాద విషయిక పరిస్తితుల న్నీ అప్పారావు గేయంలో కాననౌతున్నాయి. ఇది 

సామాజిక పరిణామ దర్చణ మౌొతున్నది. అందుచేతగూడా ఇది విశిషమెనది, 
0 లా 

మతం వేర తేను యేమోయి? 

మనసులొక- మనుమలుంటే 

జాతమన్నది లేచి పెరిగి 

లోకమున రాణించునోయి ! 

When Creeds are dissolved, 

Then is true faith born (ఇక్బాల్ 

“౩ 9 సవులయినా, పార్శీలయినా, మహమ్మదీయులె నా, ఎక్కడనుంచి 

వచ్చి ఏ దేవుని పూజించినా, భారతదేశములో పుటి పెరిగి యీ దేశమునే 
నమ్ముకొన్న వారి నందరినీ భారతీయులుగానే భావించాలి. ఇది యేకజాతి; విభ 

జింపరానిది (భారతి 

గ్ “అహరహ తవ ఆహ్వాన (పచారిత 
సుని తవ ఉదారవాణ్ 

హాందు బౌద్ద సిఖ 

ముసల్మాన క్రినాన 

పూరబ పశ్చిమ ఆన 

తవ సింహాసన పాశే 

(పెమహార పహాయగాథా" (రబీం దుకు) 

(౬ 

న పారసిక 
శ ఖు టు 

నవజాతి జాగృతిలో ఇవి వెలుగు రేకలు, దేనిప్రకాశ్యపభావాలు దానివే. జనిసన్వలె 

There is no land like England 

Where’ ver thelizit » f day be; (National song) 
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రాయ్మపోలు త్వరలో “లేదురా ఇటువంటి దేశమిం కెందు” అనబోతున్నా డు, ఆత్మ 

విశ్వాస సూర్యోదయం అచిరకాలంలే అహంకార దర్శనంగా మారజోతున్నది. శశి 

వికృత వాదాన్నే రాజనీతి కోస లలో “జాతియ” వోదమని, నిజ మెస దేశాభిమానం 

నుంచి వెరుచేసి వర్తి సారు, రవీం|దుడు గొంతే త్తి నిరసించిన హ్ స్వార సత్ 

(పవృ తి తిని గురజాడ అప్పారావుహడా యథా క్త గర్హి ఈమ క. “వ్యర” కలహాలు 
కస త్తివె కేస్ దుష్ఫలితాల. * స్పర్తయా వరతే విద్యా" అన్నట్టు, విద్యా ఏష 

యాలలో నేగాని రాజ్య విషయాలలో స్పర్దలు ప్రపంచానికి వికటించక త: 
Ode sung at the opening of the International Exhibition "పెనినన్_ 

O ye, the wise who think, the wise whc reign, 

From growing Commerce loose her latest Chain, 

And let the fair white- wing’d peace - maker fly 
To happy heavens under all the sky, 

And mix the seasons and the golden hours; 

Till each man finds bis own in all men’s good, 
And all men work in noble brotherhood, 
Breaking their mailed fleets and armed towers, 
And ruling by obeying Nature’s Powers, 
And gathering all the fruits of earth and crown’d with al! 

her flowers 

అని వ్యావార స్వెచ్చను, ల సన్నాహాల నిరసనను జోడించి, విశ 

పణి కోసం తహ తహను వ్య కం జేశాడు, మరింత సంకుచిత భావ రథ 
అప్పారావు | 

శ్వ 
లో 

అన్నాడు, 

సర్వ కాలాలకూ సర్వ స్టలాలకూ ఇది జాతీయగీళం కాగలదో లేదో తెలి 
యదు గాన; అప్పారావు రాసిన “కాలానికీ, దేశానికీ ఇంతకంాు నిండుగా నహాజ 
పథాన్ని గురించి ఆదేశించిన జాతీయగేయం మరొకటి లేకపోవచ్చు. రం ... 
ఇక్సాల్ది కవిత్వానికి వా స్తవ దర్శనాన్ని లోబరచిన రచనలె తే, అప్పారా 
వౌ స్తవ దర్శనానికి కవిత్వాన్ని లోబరచిన రచన, 
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: స్రూల్ల ఎ ర రెండూ రెండు గొప్ప రచనలు, ఒకటి గాథగా మారిన 
we ంశం మరొకటి (పత్యక్ష కథగా తోచే. జీవితాంశం. గంథ మొకదానికీ, 

నుభవ మింకొక దానికీ మాతృకలు. రెంటికీ విషాదమే బలమెనా, ఒకదానిలోని 

(వక త్రి రెండవ దానితో భేదిస్తుంది. ఆ భేదం మౌలికం. 

స 

( 

(ee 

గురజాడ అప్పారావు రాసిన కోశ్యక కథ విశ్వసనీయ మెనది; జరిగి ఉండ 

దగుననిపించేది. చార్మితక గాథలోని దుండగుడె డె నరాజు, రాజరాజ విస్తువర్తనుడు, 

“విష్ణువరని బిరుద నామంగల (ప్రభువులు, వేంగీచా పక్యులలో ఏడుగురికి తక్కువలేరు, 
క _ రాజధాని రాజమహేం[దవరం. బయటివాడై నా వేంగీ రాజ్యపాల 

కుడు కాబటి పశ్చిమ గోదావరిమండలంలోని పెనుగొండ అతని అధికార పరిథి 

లోనిదే, po (శేషి వెశ్య సామంతరాజు ; పద్దెనిమిది పట్నాలకు పాలక్షుడ్డు 

వీటిలో 714 గో[తాలకు చెందిన వె శ్యులుండేవారు. తమతమ నగరాలలో “నకరం” 

అనే (శ్రేణి నేర్చాటుచేసునికొ వర్తక వ్యాపారాలను నగరపాలనను సరిచూచేవారు, 
నకర సభ్యులను “శెట్టి అనిగానీ “పట్టణస్వామి” అనిగానీ పిలిచేవాళ్ళు. పెనుగొండ 
ఈ నగరాల సమాఖ్యకు కేందం,16 వై శ్యులు కొందరు తమ బిడ్డలను పరమేళ్వరి 

కర్చించే వాళ్లు; బాలికలలాంటివారు “గొర బాలికలు”, బాలురు “చాల నగరులు”, 

గౌరడాలికలు వాలనగరులనే పెళ్ళాడాలి. 

వేబకు పోయి అలసి, దాపున గల పెనుగొండకు వచ్చిన విమలా దిత్య విష్ణు 

వర్దనునికి వె వె శ్యులు ఎదురేగి స్వాగతం చెప్పారు; కుసుమ్మశేష్టి పుతిక వాసవికన్య 

మంగళారతి పట్టింది. రాజు మోపహాంచాడు. కుల నియమం వివరించి చెప్పారు కుల 

పెద్దలు. రాజు కోవగించాడు. ఎనిమిదిరోజులు గడువిచ్చాడు. ఈ లోపల సభ పెట్టి 

వాదోపవాదాలు జరిపారు. అంగీకారం లేకపోయింది. రాజువద్దకు రాయబారం నడి 

పారు. అది విఫలమైంది. దండయా(త్రకు ఖీతిల్లి అనేకులు వూరు విడిచి పోయారు. 
దండయా్యాత జరిగింది. అగ్నిగుండాలు పేర్చారు : ఒకటి కన్యకకు, మిగత 102 

(ప్రాణత్యాగానికి తలపడిన వైశ్య దంపతులకు. రాజు సేనలోనే “వీర ముప్పులు” 
తిరుగుదాటు చేశారు. “బాల నగరులు” విజృంభించి పోరాడారు. రాజు తల వెయ్యి 
ముక్కలయింది. అతని కుమారుడైన రాజరాజ నరేం|దుడు వచ్చి, కన్యక అన్న 

అయిన విరూపాకుల్లి పార్టించి, క్షమా భిక్షపొంది, పెనుగొండకు పట్టంగట్టిపోయాడు.1 / 

మృదాసులోని తెలుగు శెట్ల కోరికపై ఈ గాథను చేబూని అప్పారావు 
కావ్యం రాయడం జరిగిందనీ, ఆయన కువమారుడెన రామదాసు పంతులు చెబుతు 



న్నారు. ఎవరికోసం రాసినా అప్పొరావు ఆ కథను సొ సాంతపరచుకోవడం జరిగిందని 

గు రిఎచారి. అడుఆపులులేని రాజరికం కులధర్మాలకు స్త్రీల మానాఖిమానాలకు తల 

కొరవిగా క జన తతక చెప్పడానికే గాక, “రసికతి పేర రాజరిక వ్యవస్టల్ 

అమలు జరుగుతూ వస్తున్న దౌర్తన్యాన్ని ధ్వసించడానికి గూడా, తానీ కావ్యాన్ని 

రచించినట్లు తెలుసుకోవచ్చు. నగరినిండుగా ఉన్న సుందరులుచాలక, బహు భార్యాత్యం 

కృపి పెనివ్వక, స లంజ పెండ్రాములు ” కూడా ఈ యుగంలో ఉండెవాటు) దేవాలయా 

కి డవకార్యం పర్చిరావడానిక చెలిక్ర తెలతోసహా సడి. పవన్ నడుస్తున్న ఆడదాన్ని, 

గలు చుటివేసిన *పటపురాజు” a అచ్చు వేసి సి విడిచిన ససరానికీ తేడా కనిపిం 

is నవల = సన్ని వేశాలు” ఆని రాసి పెట్టుకొన్న అసంపూర్త రచనలో కూడా, 

దామిని అనే కన్యను నీలగిరి కొండలపై ఒక జమీందారు లేవనెత్తుకు పోదోయ 

డాన్ని ప పర్తించిన ఈరచయిత19 నిజో దేశ మేమిటో కావ్యమంత టా క కనిపిస్తుంది, 

be 
టప 

దు. 

qo 

జారచోరులకంపె నికృషుడవని కన్యకచేత రాజును నిందింపజేసిన కవి, 

జమీందారీ యుగపు అవలక్షణాలనన్నిటినీ _ పురుషాధిక్యం స్రీదాస్యం భిన్నత 
కం'- ఖండింప చేస్తున్నాడు. వెనకటి రోజుల గురించి రాస్తూ చెళ్ళపళ్ళ 

వేంకటళా స్తీ చెప్పినదానికీ, ఈ కథలోని అప్పారావు ధోరణికీ కార్యకారణ 
సంబందం లాంటిది ఉందిః 

వెనకటికాలం అలాంటిదికాదు. ఒక జమీందారు డున్నా డం" వౌ(డికి 

వాండి గ్రామాల్లో వుండే స్రీళ౦దరున్నూ అవసరమైతే భార్యాత్వ్యానికి అంగీ 

క్రించ వలసిందే... రాజులూ, రాజ పురుషులూ పూర్వం బక్తొ సురుడులాగ 

నిన్న మొన్నటిదాంకొ సంసార స్త్రీలను బాధించడం వుండేది.19 

ఖ్ 

గ్! 

అప్పారావుకూ ఇతర కవులకూ తేడా ఏమిటంపే, అనువెన ఇతిన్న తం 

G ధించినస్వుడు ఆ వెనకటి రోజుల సామాజిక చిత్రాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన జమిం 

2 5 సేవకాడా వెనకడుగు వేయించలేదు; దక్షీణాయధ న నాయక రాజుల యుగం 

ముందునుంచే మన క వులుమా[తం ఇలాంటి ఆగడాలకు శృంగారం వెలకొడుతూ 
టి, 

వచ్చారు, జమీందార్ల కొలువులో ఉండీ, అప్పారావు నిర్భయంగా _ పరోక్షంగానే 

అయినా _ దౌషాలతో (భషమెన ఒక సుదీర చరితను నిరాకరించి దాని నిజ 
(అ) లు యె యు 

రూవాన్ని చూపుతున్నాడు. 

ర! 
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రాజు తలచిందేను ధర్మం, 

రాజు చెపిిందెల శాస్తం, 

రాజులకు ఎర న వదతి 
యా ధి 

కౌద, గాంధర్వం 2 

తాను (పత్యక్ష దె వతం కౌబట్టి గుడిలోని దెవం పడియుండవచ్చునని 

అతని అహం. తాను తలపెట్టిన దుండగాన్ని గుడిలోనే సఫలం చేయించుకొ నేం 

దుకు పాపభీతి కూడా అడ్డుచెప్పదు. అందుచేతనే, “ర క్రగంధం ర క్రమాల్యం 

దాల్చి” ధర్మ స్వరూపిణీలాగ కన్యక అధర్మాన్ని ధిక్కరించింది. రాజులకు రాజొక 

డున్నాడు. 

కండకావర మెరిగి ష్ 

దుండ గము తలపెట్టనందుకు 

పుఠతిత డా బొకక దెవమంటూ, 

వుండి వూరొనునా ? 

కవితా న్యాయాన్ని లోకకవి అమలుజరిపాడో లేదో గాని, కవి మాతం 

అమలు జరిపాడు : రాజు గర్వం మట్టిలో కలిసింది. కోట  పేటలు నక్క 

లకు ఆటసటయ్యాయి. కన్యక అగ్నిపవేశం ఇసిన చోట; ఆకాళాన్నం'పే 

ఫౌధ్ర మొకటి లేచింది. ఆత్మాహుతి చేసుకోక ముందు, నిజంగా కన్యక తన కులం 

వారికో ఏమి చెప్పిందో తెలియదు గాని, ఇక్కడ కావ్యంలో మాతం వె శ్యకులం 

సితిగతులను మనస్సున పెట్టుకొని కవి తన కన్యకచేత ఇలా ఉద్బోధ చేయించాడు : నై 

.కాసువీనం 

కలిగివుంకు చాలు ననుకొని 

వ జక వీర్యమెరగక, విద్యనేర్చక, 

బుద్ది మాలినచొ 

కలగవా యిక్కాట్లు? మేల్కొని, 

బుద్ధి బలమును బాహుబలమును 
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లు దె వమునందు భారం 

వుంచి, రాజులలో 

రాజులే మనుడయ్య ! 

శెప్తేకొదు, ఎస్వరై నా మెచ్చగల ఉద్బోధ ఇది. 

పరమేశ్వం వాసవి అయిందో లేదోగాని వాసవి పరమెశ్వరిగా గణుతి 

కెక్కిపూజ లందుకొంటున్నదం టే, మాన సంరక్షణార్రం పాణత్యాగం సక 

ఉజ్వ్వలాదర్శాన్ని స్తాపించి పోయింది కాబమై. చరితలో సరేసరి,  మనుముల 

స్మృతిలో కూడా స్తానం సంపాదించుకో నేరని సామాన్య కన్యలు అగణిత సంఖ్య 

లోనే ఉన్నారు. సవాగమనం చేసిన సతులు [గామదెవతలె నా కాగలిగారు గాని, 

'పెళ్ళీడుకూడా రాక అభమూ కుభమూ తెలియక తలిదండ్రుల ధనాశకు బలిపళువుతై 
పండుముదుసళ్ళకు భార్యలు కావలసి వచ్చిన బాలకన్నెలు విస్మృతి గర్భంలో కలిసి 

పోయారు. ఎవరో ఒక దయామయుడైన కవి వెలాది ఇలాంటి దుర్తటనల కొక 

హన నెన్నుకొని దాని కి కావ్యరూసమి సే Fn తప్ప, వాళ్ళ కన్నీళ్ళచిచ్చు లోకానికి 

తెలిసిరాలేదు. 

గురజాడ అప్పారావు రచించిన కథాకొవ్యాలలో కెల్ల విశేషంగా (ప్రజాదర 

ఇను పొందినకావ్యం వ్రూర్ణయ్యా. పూర్తిగా స్వక పో లకల్చిత మైన కఫ, 

అభూత  కల్పనకాదు. ఆనందగజపతి ఆజ్ఞ పరక విజయనగరం సంస్తానం 

బాహ్మణ వివాహాల లెక్కలు తయారు. చేశాక, ఇలాంటి దురంతా లెన్నో 

అప్పారావుకు తెలిసివచ్చి ఉంటాయి. కనా గ్యాూళుల్య నాటకం వెలువడిన చాలా 

ఏళ్ళ తదనంతరం కూడా, ఆయన మనస్సు తిన్నగాయాలు సెలవేస్తూ వా 

యనేందుకు ఈ కొవ్యమే దాఖలా. 

గాలి 

స్ 

fs 

కంటికి కళుంత స్పష్టంగా (పొరంభంలో ఈ గాథకు నేపథ్య రచనచేసి, 

మనో న్నేతానికి మాత్రమే 'పట్లుబడేంత' సూక్ష్మంగా దాని నుపసంహరించాదు. 

ఉప్మకమమూ ఉపసంహారమూ “జక దానికొకటి అతికినట్లు అమరిన రచన ఇడి. 

నేపథ్యం ఎంత నిసర్ల సుందరమెనదొ, అంత భయానక మెనది. నాగరికత తొలి 
కిరణాలు సోకిరాని కొండలూ కోనలూ నిండిన గామీణ హతావరణంలోనే, 

గుండెలను పరపరకోసే ఈ ఘాతుకం అడిగేవా డెవడూ లేనంత మామూలు 
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వ్యవహారంలాగా జరగగలదు. అమాయకత్వమూ అజ్ఞానమూ పర్యాయ పదాలుగా 

పకిజమించిన సీమా విశేషమది. పూజా పునస్కారాలు గల పూజారి కుటుంబాన 

పాపభీతి దొ త్తిగానే నశించిన పూజారి ఉండడంలోనే ఉంది, ఉండవలసినంతకంపె 

ఎక్కువె న విచిత్రం ! ఆవులూ పెయ్యలూ ఇళ్ళకు చేరినా దుర్గ పూజకు వెళ్ళిన 

పూర్తమ్మ ఇంటికి రాకపోవడం, అతని కేమీ విడూర మనిపించలేదు. పెళ్ళాన్ని 
కొప్పరానికి తీసుకుపోదామని వచ్చిన అల్లుబే తలచుకొని ఉబ్బి తబ్బిబ్బొతూ, (కూర 

మృగాలు మసలసాగిన చీకటిపూట 'కన్నవిడ్రను గురించి చింతనుకూడా మరచి 

నూ మృగత్వం అతన్ని ఆవేశించింది. 

ఈ కథను అప్పారావు ఎవరికి చెప్పి మనస్సులు కరిగింప జూదాడో 

మొదటి పాదమే తెలుపుతుంది. మగవాళ్ళ కుదేశించిన కావ్యం కొడిది. దాని సందేశం 

ప్రీ జాతికీ ;* కన్యలకు, మాతలకు, ఆటపాటల చిరువయస్సునుంచి అమ్మలను 
దని అమ్మమ్మల జై. ముదిపాయం వరకు అన్ని దళావస్టల్లొనూ ఉన్న ఆడవాళ్ళకు. 

పూర్ణమ్మ రూపవర్హనలో కోమలత్వం, స్వభావ వర్తనలో పేశలత్యం, రెండూ 
తాసాశించిన (పయోజనాన్ని పూరా నెర వేర్చడానికే 'ఉద్దిష్టాలయ్యాయి. కొండల్లో 

కోనల్లో పుటి పువ్వులా పండులా పెరిగిన బిడ్డ, వనసంబంధమెన ఈ స్తు 

రమ్మి ఆచ్చికత్వానికి _మనోహరత్వానికీ 'బలమిచ్చేవి. లక్షణార్హంలో నే పీటిని 

హించాల తప్ప, నడకకు తీపి ఉంటుందావంటి కుంటి ఆకేసజలకో ఉద్దిష్టార్దాని 

ఎసరు పట్టడం, వెకిలిపని. నిలిచి, కథను నిలిపి (పత్యంగ వర్తన చేయకుండా, 
వి 

మనస్సులోని తీయందనాన్ని మె తందనాన్ని నడక లకూ, అవయవాలకూ 

సంపా పింపజేసి, వెనువెంటనే కథాకథనానికి సాగిపోయాడు కథన కుశలుడు 

శీ 

వళ్ళి 

€ య 

ఆ అచ్చపు సొగసులూ ముచ్చటలూ అన్నీ కూడా “భర్తను చూడగానే 

వె దొలగెిపోయాయి. ఇది కథలో మొదటి మలుపు. సావాసగ చెల ఎకొసక్కె_౦ 

గుండె కుంపటిని రాజేసింది, తన గోడు వినేందుకు దుర్గాదేవి ప్రతిమ ఒక్క పే 

మిగిలింది. కాపురం చెయ్యను తీసుకుపోవచ్చిన భర్త ర, పూర్ణమ్మకు యమునిదూత, 

సాగనంపతూ దీవించిన తలిదంగడులను చూచి నవ్వింది “ఫక్కున. న్ “ప తపాాతా( 

వృద్దిరస్తు 1” అనో “దీర్హ సుమంగళీభవ :” అనో దీవించి ఉంటారు. ఈ మాటలు 

ఏపాటి ? వాటి అర్థం ఎందుబోయింది ? తనకంటె చిన్న వారిని కౌగలించుకొని పెద్ద 

* అందుచేతనే దానిని “ఆడపిల్లల పాటలు” అనే శీర్షిక కింద చేర్చడం జరిగింది, 
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వారిని చేరదీసుకొని, ఏడ్చి ఇంతలో నవ్వి, ఆ సాయంకాలము దుర్గలో ఐక్యమయు 

పోయింది. అమ్మలకు అమ్మ కాబజు, అమ్మవదలేని చనువు దురవద చూపింది 
చి © fn ఈఈ 

పూరమ్మ. ఆమె చేసింది అపరాధమా? పుటింటికి పోయినంత సంబరంగా పోయిండి 
(3) ర్ం 

దుర్గగుడికి. ఆ అంతం, పూరమ్మ స్వభావ లాలిత్యానికి తగినట్టుగానే, శాంతంగా 
౧ (మదా 

సుఖంగా సహజంగా జరిగిపోయింది. పంచభూ తాత్మక మైన స్ట దేహం ఇప్పుడు 

రుణవిమోచనం పొందింది. ఎవరెవరిచ్చిన వరాలు వారివారికి ముట్టాయి. 

కన్నుల కాంతులు కలవల జఠరెను 

సరితకు రను రసల 1 

హంసల జేరెను నడకల బెడగులు 
< r= Wr. అట ళ్ 

దుర్గను జ రెను పూర్ణమ్మ. 

షయ నవ్యత్యంగాక, చ ప్పెసద్దతిలో విశిష్షతే కవి గొప్పదనానికి గీటుడాయి 

ఆ ఇది గొప్పకొవ్యం. కన్యకలో నేరుగా కన్నులతొగల కాంతులను, 

నగల మించు తళుకులను, అంచలకు నడలు నేర్పే నడకలను వర్తించిన కవే 
ఇక్కడ, అదే వర్తనను ఇటునుంచి చేసుకొస్తున్నాడు. “సినిమాటో[గాఫిక్” జని 

శ్రీ శ్రీ వర్తించింది, మామూలు చూపుకు పట్టుబడని దృశ్యం కవి కంటి కెమెరాకు 
పట్లుబడుతుందని. (పాచీన కవి సమయాలే అయినా, ఇక్కడ వాటికి అసాధాకణ 
మెన థ క్తి సిద్ధించింది. వర్హువ రు (Wordsworth) Lucy Gray గేయం 

కోనూ, షేక్సుపియరు సులలి The Tempest నాటకంలోని Are 

పాటకోనూ, రయుబంళం అజవిలాపఘట్లంలో ని శ్రోకంతోనూ ఈ చరణాలకున్న 

పోలికలను డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారు బయల్పరిచారు.* 20 విషాదతీ వళను కొంత 

వరకు తగించెందుకుగాక , ఒక అమాయకురాలి ఆత్మహత్యలో [పకృతి _పతిచర్యమా, 

పంచికరణాన్ని కూడా భావనాత్మకంగా డొన్నత్య నిరూపకంగా చూపే క వితాన్యామూన్ని 

సూచించేందుకుగూడా, ఈ చరణాలు పనికివసున్నాయి. పాఠకుని సహానుభూతి ఈ 
కావ్యంలో కలిగినంతగా అప్పారావు ఇతర కావ్యాలలో కలగక పోవడానికి, కథక 

et st Sc ee ee Core ere dirt ee 
చిం పె సు తో; 

Nothing of him that doth fade, 

But doth suffer a sea-change 

Into something rich and strange. చరణం గమనార్హం. 
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సారశ్యమూ, ఏకముఖత్వమూ ముఖ్యకారణా లనిపిసుంది. 1126 _ “బేలడ్' 
పద్దతిలోని విశేషం ఇలాంటిది. 

వహారిక సదాలనే పూర్తిగా వాడుకచేసిన గే వం యని, అప్పా 
రావు వతభావన ఎలా౦టిదో, దీన్నిబట్టి కొంత తెలుస్తుంది. [బహ్మసమాజం వచ్చి 
వ్ గహరాధనపై (బహ్మాస్త్రం పోయింది. నామకః ఆనంద గజపతి 

నం 

a తేకసోళే లేదు. తాను ప ది కాదుగాని మానవతావాది. 
మాసవతావావమం 'పే నట్టి గుందె మెతవూ, కంటితతీ వ్యవహారం కాదు. అది ఒక 

తత్వధో రణే కః వకృతిలో మనిషి కేంద్ర విందువు; సమస్త మానవవ్య 'వహారాలను 

తాగ అసహాయంగా చక్కంజూచుకోగలడు; పరతత్వాన్ని తెచ్చి ఇహాం మీద రుద్ద 
క్క రదు. దేవు డున్నాడు సరే, ఆ దేవుడు మానవాతీతుడూకొడు, మాన వేతరుడూ 

కాదు. మని 'షేదేవుడు, అతని మంచితనమే దేవత్వం. తోటి మనిషిని రాచిరంపా న బెట్టి 
రాయరస్పలకు మొక్కడం, బెలతనమేగాక మంచిని కుంచించేదికూడా కొవడంచేత 

నిజమైన దైవభ క్రికి జరుగుతున్న అనుదినాపచారమే. 

eA 

(లం సుతల టై (పథమ (పపంచ యుద్ద _పారంభకొలంలో చేసిన 

గేయ రోదన. ఇతర గేయాలలో కనిపించే భావాలే పునః ప్రన కా కౌలయ్యా యిక్కడ. 

యుద్రానంతర కాలంలో, భారతీయుల యుద్ధకాల సాహాయ్యాన్ని మెచ్చి, దొరతనం 

వారు అన్ని కోర్కెలను తీర్చబోతారని రాజకీయవే _తలందరూ ఆశలు బెట్టుకొన్న 
రోజులవి. తొకచభుక్య గేయంలో నాయకుని ద్వారా ఇంగ్లీషు విద్యలను ఫొగి 

డింప జేసిన కవి, ఇందులో నేరుగా తానే ఆ పని జేస్తూ ,బిటిష్ పాలన 

జానమును స్వాతంత్ర మిచ్చుచు 
ఖా 

సంతతము వర్ధిల్లు గావుత ! 

అని ఆశించిఆశీర్వదిస్తున్నాడు. గాడ్ స్టన్ (Gladstone), రిపన్, (Ripon)o 

లిబళల్ రాజకీయ సం పదాయం ఆంగ్ల విద్యాధికులలో కలిగించిన (భమలు, ఇంకొ 

మిగిలిపోయాయి. 
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ఒక నెల రోజులకు నేలపై నూకలు చెల్లుకొంటాయనగా, 1915 అకో 

ఏరులో రాసిన ౧ ముర ఆరగ రరర కోవ గుమ్మం దాకాావచ్చి ఉంది. తన 

జె రెందేళ్ళ జీవితమంశా కళ్ళ ముండు షటంలా గోచరిసూ ఉంది ఇంతకాలం 

జీవించి తాను సొధించిందేమిటి అనే (పళ్న తలలో తలయెతుతూ ఉండం దౌసికీ 

జవాదే ఈ రచన. అప్పారావు రచనలన్నిటిలో ఆత్మనాయకా శితమెన వ. 

దీనికీ అతా శయ కవిత్వ ధోరబికీ అంకె కలవడం, తగని ని. స్వీయచరి కాత్మక 

మెనంత మాతాన, (పతి రచన ఆత్మా్నాశయ కవిత్వ సంబంధి కాదు. ఇది ఆయ 

వ్యయ పటిక (8212006 - 50660 లాంటిది మాతమే, 

దు. మొదటిసారి అది ప్మతిక కెక్కింది. 1080లో. ఆ సంవత్సరం 

ఫిబవర నెల భారతి లో అచ్చువడింది. అప్పటిదాకా వచ్చిన అప్పారావు 

కావ్య ముదణలలో దేనిలోనూ ఇది లేదు గనుక, అప్పారావు దృష్టి 
వయోవికుల నుంచి దాలబాలికల మిదికి మరలిందని లోకానికి తెలిసి ఉందదు. 

Mere) ఫీ రికతో నున్న రచస, ఇటీవలి కాలం వరకు వెలుగు చూడ 
శ్రే 

అయినా నాల సొహా త్యానికి తెలుగులో అంకురార్పణ చేసింది. ఈ వృద్దణాలుడే, ఖ్ 

చింతాదచేకీతులు వంటి రచయితలు ఈ శాఖకు సపెంపూ సౌంపూ చేకూర్చారంపే, 

అప్పారావు సృష్టించిన బాలసాహిత్యంతోటి పరిచయం వల్ల అయి ఉండదు. అప్పా 

రావు రచనలన్నీ సుబోధకాలూ సరళ సుందరాలూ కాబటి, ఈ ధోరణి వారికి పట్టు 
బడి ఉంటుంది. 

Be) Best ct et tec నుల యం 
+ ఇంటిపట్టున ఉన్నప్పుడు పిల్లల పాటల వరనలతో వినోదంగా కాలక్షేపం చేనేవాడట వాం 

ష్ co 

స. (అ 8 అపహారావు, *నదూనడూనడు....' ఇలా సాగేది ఆ 
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స్ 

మంతా లెన్ని కూర్చకముందే సాంప్రదాయిక గేయ పద్దతిలో 
ఆరు పాటలు రాసి వాటికి స్వరాలుపెటి నీలగిరి పాటలు అనే ఒక పు స్తకొన్ని 
అచ్చువేయించి, రీవారాణి అప్పల కొండయాంబకు కృతి ఇచ్చాడు. నీలగిరి 
కొండల అందచందాలను వచనంలోకూడా వర్తించిన అప్పారావు దానికొక్క._ దానికే 
ఈ పాటలు రాయలేదు. ఇంగ్లీషు అనువాదాలు కూడా దానికి చేర్చి అచ్చు వేసిన 

ఈ లఘు గంథంలో (పకృతి 'సైందర్యదృష్టికోదాటు, అప్పారావు మది నలరించిన 

ఇతర విశేషాలు కూడా కాన వసాయి. శయావకొ యర్భన లో కూడా నీలగిరి 
అందమే వచ్చి దూరిందిగాని నాటియాట, లోజొకో యం/తయులు అందుకు 
పూర్తిగా భిన్నమైన ధోరణికి చెందినట్లివి. చిత్తరువని చూడ ఒక్కటీ ఒక 
ధోరణికి తార్మాణమెన మనోహర రచన. 

ఈ చివర పేర్కొన్న మూడింటిలో మొదటిది, మాటతప్పిన (పియుని 
మెత్తగా మందలిస్తూ (పియోకుల దాట తప్పని గడ సరియైన (ప్రియురాలు చేసే 

(ప్రణయ ధర్మోపన్యాసం లాంటిది. ఖండిత నాయిక, అందామా ఈమెను? ఆ 

కోపతాపాలు కనిపింస జేయని సరసురాలై న నెరజాణ ఈవిడ. మళ్ళీ మళ్ళీ 
అతని మాట | భంగపాటు పడేందుకు గూడా వెనకాడదు. తనకు కావలసింది 
ఆ (ప్రణయ భాషే. నీవే నాాపాణం, నిన్ను ఎన్నడూ విడవను, అని (పియుడం 

టూంచే వింటూ ఆమాటల్లో ఫొక్కి_పోవాలనే తన అభిలాష. అటు తర్వాత అత 
గాడు ధూరుడై మాట తప్పితే తప్పనీ, ఇప్పటి ఈ ఆనందమే చాలు. 

మెటివైన నీ యెద మొగ 

మాట మెటుల(బా నె, నర 

మాటురా, నీ యోటుమాె 

కోటి ఛనము లిచ్చి కొందు. 

ప్రియుడు వంచకుడై పరకొంతను దగిలి తనను తృణీకరిస్తున్నాడని తెలుసు 
కొని [ప్రియరాలు అతనికి చెబుతున్న బుద్ది, ఆ రెండవపాట ; మం(తాల నేవి ఉం'పే 
బాగుణ్లు, వాటితో నిన్ను నాలాంటి ఆడదాన్ని జ సె, అప్పుడు తెలుస్తుంది నా బాధ 
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స్వానుభవంగా నీకు. నీవుకూడా ఒక మోసగానిచేత జిక్కి. నాలా మాసపోకే 

అప్పుడు తెలుసుందీ నీకు స్వయంగా నాలాంటి అభిచూనవతి బాధ. ఇక నిను 

నమ్మి లాభంలేదు. ఆ నగధరుణ్లి నమ్ముకొంటాను. 

మూడవది ఇంకొ చ్మితమెన పాట. అది ఒక చి అ కారణంగా వెలికి 

వచ్చిన పొట. నీ ఎదటనున్న ఒకానొక చితపటంలోని స్త్రీవ్యక్రి కి ఉన్నట్లుంది 

ప్రాణపూర్తంగా మానవియె తే మతో విస్మయ సం|భమాలు న్రొందుతావో , తన 

గోడకు చేలాడుతున్న పటంలోని జపానీయ ' గీషా" (౮61582) సుం వరి ఒక క్షణంపాటు 

(పాణాలు ప ల వచ్చినట్లు అప్పారావుకు (భమ కలిగిందొకమారు. అస్పుడు 

రాసిందీపాట. ఆ భావానికి బానిసయ్యాడు. తిరిగీ నిర్రీవ చిత్రమె తనను మోసంచేసి 
పోయిన ఆ సుందరిన్___ “చి త్తజు నపరంజి తలుకో చివరకు మనసై నా 

ఈరాదా, అని వేడుకొంటున్నాడు. సోని; మన స్పెలాగూ దాని వశ మై పోయింది 

తనది; మనస్సులేని ఈ మేను మాతం తనకెందుకిక ? వీటన్నిటినీ పుచ్చుకొని? 
ఒక్కమాటను బదులిమ్మంటున్నాడు, 

పతర చాలదన్న జు 
మ టాకా 

కలుగు ఇ న్య మట ఇ గోనుర్ కొని! 

సొంపదాయిక గేయపద్దతికి చెందినవే గనుక అర్హానున్వాన పూర్జాను 

స్వారాలతోబాటు, (పాచీన కవి సమయాలను కూడా పాటిస్తూనే, భిన్న గతులికో 
రాసిన ఈ ఆరు పాటలు * “అన్నమాచార్య క్రీ _ర్లనలను బోలియున్నవి” అని డా, సి, 

నారాయణ రెడ్డిగా? ౦ మన్నారు 21, 1007లో. ఈ పుస్తకం అచ్చుపడి వచ్చాక, 

ఆఅం/ధథ భారతి ఇలా సమీకించింది ; 

ఈ (గంథమునందు నీలగిరిని గూర్చిన ఆరు కీ రనలు గలవు. (గంథా 
తమున ఆ కీర్తనల స్వరములును, ఆంగ్లేయ భాషాంతరీకరణమును, బొందు 
రుపబడినవి. ఆ కీ ర్రనలయందలి వరనలు స్వాభావికముగ నున్నవి, 

స. బహు రమణీయముగ నున్నది. 22 

ఖల స ర అప్పారావు రచనలలో ఏకైక పద్యకావ్యం. అసంపూర్ణ రచన. 
న్ా లు 

మూడు ఆశ్వాసాల వరకే సాగింది ముది మోపున పద్యరచనకు ఆయన పూను 
కోవలసి వచ్చింది. “పండితి వ్యవస్త విసిరిన సవాలు నందుకొని (గాంధికభాషలో 
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వృ త్తచ్చందస్సునుకూడా తాను నిర్వహించగలనని చూపేందు కోసమే ఈ రచన 
చేయవలసి వచ్చింది. దీన్ని గురించి అవమానం చెందవలసిన పనిలేనంత పకడ్చందీ 

గానే రాశాడు. అప్పారావు కృతులను అచ్చు వేయిద్దామనుకొని ఆయన కుమారుడు 

1929 లో వరుల చినసితారామ స్వామి శాస్త్రి వద్దకు లిఖిత (పతులను తీసుకెళ్ళి 
చూపించినప్పుడు, ఆ మహా పండితుడు కొన్ని మార్పులను సూచించాడు, వాటిని 

గిడుగు రామమూ రికి చూపించగా, మార్చులేవీ లేకుండానే అప్పారావు రచనలను 
అచ్చు కీయవల సిందని రామదాసుగారితో చెప్పాడు. ఎందుచేతనంపే, శ బ్రగత 

దోషాలు తెలియని అర్భకుడు కాదు అప్పారావు ; తెలిసి తెలిసీ వ్యాకరణ సూ(తాల 
నుల్లంఘించాడు, అని రామమూరి వివరించాడు. అలా ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే 
అచ్చుకు వెళ్ళింది. 

చేమకూర వేంకటకవి బిజయటవిలానం (ఏ. వి) అప్పారావు దృష్టిల్' 
ఉండినట్లు, ఉభయ కావ్యాలను పరీక్షగా చూసే స్తే ఎవరికై నా తెలిసివసుంది. అర్జునుడు 

సుభద్రను చూడాలనుకొని యతిరూపం ధరించి (ప్రభాస తీర్హంనుంచి "రె ర వతకాదికి 

పోయి కృష్ణుని తలచుకొని (పత్యక్షం చేసుకొంటాడు, “శావకా భీష మిప్పడు 

సేయుదు నటంచు ద్వారకకు పోయి రె రై వతకోత్సవం చాటింపించి బంధుమి శ్రా 
దులతో అక్కడికి తరలి వసాడు : : సుభదను చూచేసరికి వి.వి.లో ద్వితీయా 

శ్వాసం నూరవ పద్యం వస్తుంది. అక్కడ, అందుకొంటుంది మభ/శ్రద రచన. 

ఇందులో “పండుగ దండిగొ” పర్వుతుండగా ఒక కోనలో కృష్ణార్లునులు విడిగా 

మంతనాలు సలుపుతున్న ప్పుడు నవ్వుల సవ్వడి వినిపించి అంతరాయం కలిగింది: 

ఆ ధ్వని “అల విజిగిన భంగి" సద్దు మణిగింది. నూపుర ధ్వని చేసుకొంటూ 

ఒక కౌంత మాయాయతిని సమీపించింది. చేమకూర వాని సుభద అది పూజలు 
చేసి ఇష్ట సఖులతో వినో దిస్తుండగా అర్జునుని కంటబడింది ; పడి పది పద్యాలు 

చెప్పించింది (101 a tity. పకల _త్రమంపు మేని పసవర్తనోకు చేమకూర 

కవికి అవకౌళం కలిగించింది. అప్పారావు. సుభ్మద్ర అర్జునునికి “వారిజ కింజల్క. (శ్రీ) 

వారంబున వెలసి మెజయు వరలక్ష్మి” వలె కనిషతి ద్ర ; ఆమె నూపుర ధ్వని 

“విణియ మీటు మాడ్కి.” హృదయాహాదం కలిగించింది. 

a న ఉత్సవానంతరం సుభద్రను ద్వారకకు బ:పుతూ బలరాముడు 

అర్జునుని “ఉ _త్రమయతిగా మది(దలచి” నమస్కరించి, తీర్ణయా(తా విశేషాలు 
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విని, చాతుర్మాస్యవత మిచ్చటనే సలుపవలెనని సూచించి అతని అంగీకారం 

పొందుతాడు. సుభదను యతిసేవకు నియోగించమని బలరాముడడిగితే, కృషుడు 
లం 

వయసు వారును జక్కని వారు ఏరు 

అంటూ స పంపడం తగునా, అని తెలివిగా మాటాదుతాడు. ముందు 

తన మిడికి రాగల సాడు బలరాముని మీది శే తిప్పడానికి ఇప్పటి నుర "పితు; 
an 

అవే 

మహాత్ములను శంకించడం అపచాళమంటాదు బలరాముడు, ద్వారకకు పోయి, 

సత్వా రుక్మిణులకు మాతమే యతి రహస్యం చెప్పి, అతన్ని క న్యాంత;పుర 

మంజు ౨ కుంజ సంజ వనమున ఉంచి సుభదను అతని "సేవకు నియమిసాడు. 
అలలో 

వ్ ల్ 5 

్వ రచనలో అలా జరగదు, రై వతక్నాదిలోనే కృష్ణుడు సుఖ్యద కాపని 

లాడుతాడు. ఈ మౌని దయవల్ల “సాభాగ్యములొ పొందగలవని 

మాటాడుతాడు. 5 వతక్కారిని పూజించింది గదా, దీనికి కాగల 

ఎలాంటి మేటి మొనగాడో తెలపండని అర్హునుని అడుగుతాడు, ఇతని దయ 

అరునువు భ భర్తగా సంపాదించుకోవతి ననుకొంటుందిసు సుభద. ఇతనిది చూచిన 

లాగానే ఉంది. కృష్తుడేదరిగా, ఆ ఇద్దరి భావ పవాహాలు సాగుతాయి, అప్పుడు 

వసాచు తొలిసారిగా రంగంమీదికి సతత సు కురువీరులలో ఎవరెక్కువో ప్ల్లలు 

షయ కొంటున్నారు? అర్దునునియెడ పక్షపాతం లేకుండా నీపు చెప్పు వ 

నని కృషుణ్ అడుగుతాడు. కృష్ణుడు యతిని చూపుతూ, ఇతడు వింటూండగాఎలా 

చెప్పడం అంటాడు. యతి బలరాముని కీ రినాడు. మీకు తెలియందేముంటుంది, 

అంటాడు. పొగడికలకు బలరాముడు ఉబ్బిపోయి, యతిని గురించి సదభ్మిపాయ 

మేర్చర్శుకొని, ఇతని సేవకు భదను నియమి సే రాజరాజును భర్తగా పొందగల 

'దవి అంటాడు. ఈ వరకే రజకెశలంగల భదకు నీతిపథం తెలియ జెప్పవలసిం 

దని యతి నడుగుతాడు, తమవంటి శాంతుడు నాథుడయేలా సుభ(ద నను గహించం 

డని (పార్పిస్తే, కృష్ణుడు “తథాస్తు' అంటాడు. బలరాముని న్మిష్కమణంతో మొదటి 

ఆశ్వాసం ముగుస్తుంది. 

శ (ద్వెతియాశ్వాసం ; సద్య సంఖ్య 180లో, బంగరు పశ్శిరంలో 

సళ్లూ పూలూ తీసుకొని యతి సేవకు పోతున్న భ్యదను వర్షించా డిలా వేంకటకవి ; 

చందురకావి పావడ పిసాళి రుచుల్ సరిగంచు(జీరపె ( 

త త్రముతు దొర "వేణి కటిపీవు పయిన్నటియింప జాళువా 
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అప్పారావు రచన_రెండవ భాగంలో మొదటి 9 దాదాపుగా దీనికి విన కే పతి 

బింబం లాంటిది : * 

కస్తూరి గన్నేరు కావిచిర మెటుంగు 

మని చాయకు వింత మిసిమింగొలుప 

చెలరేగు ముంగురుల్ చేర్చి కట్టిన జోతి 
యిరుల పె రిక్క_ల కరణి "వెలుగ 

శెట'పెందూగాడు పచ్చల హారముల్ 

చలదిం(ద్ర చాపంబు చాడ్సు(జూప 

 చాూాలంాానాలాడానే. 

* తన రచన లన్నిటా అప్పారావు నయనేందియానికి _పథానంగా పనిబెడుతాడు. నడకల 
బెడగులవంటి విశేషాలలోకూడా సూక్ష్మ భేదాలు చూపుతాడు. పూర్ణమ్మది ఎంత తి య. 
ఆమె నడకలంత మంద మధురాలు. కన్యక స్వాభఖిదూనం ఆమె నడకల్లో విశిష్టంగా వెల్ల కాలేదు 
గాని, కన్యక రూప చిిత౦ కొద్దిదైనా నిండైనది. కట్టింది జరీచీర. శాక సిగలో అలంక 

రించుకొంది. ఎరటి బొట్టు ముఖాన పెట్టి కళ్ళు తళతళ లాడుతూంమే మేలి న గకట్టు మిలమిల 

లాడేట్లు, సంవేదకూ కులీనత్వానికీ వత్యకోదాహరణంగా, రాజవీథిలో చెలిక శే తెలతో కదిలి 

పోతుంది. లవణరాజు నలరించిన మాలపిల్ల నల్హనిది నా రూపసి. పాట పారవశ్యంలో అరమూనిన 

కళ్ళతో, చల్లగాలికి కదిలే ముంగురులతో. అదరు బెదురు లే? బింకపు నడకలతో, కూటికడ 
వను బుజాన పెట్టుకొన్న వాటంకూడా అదనపు అందంకాగా, కనిపిస్తుంది. కాసులుకోరే యువతి 
(వేత్యక్షంగా కనిసించదనేగాని, ఎదుటి వాని మాటలద్వారా కనిపిస్తుంది. అసలే వచ్చని ఒంటికి 
పసుపు పూసింది. మె త్తని కురులకు మె త్తని పూలతో కాచిన నూనె రాచింది. తాందూలం కెంపు 

డై 

పెదాలకు పెట్టించింది. పలువరసతో వెన్నెలలు కాయిస్తున్నది. ఇతని మాటల నమ్మనమ్మ నట్లు 

“వింతచూపు” చూస్తున్నది. తోకచుక్కను చూడమవి అడిగే భర్తమీద అలిగి “దిగ్గున లేచి” 
కన్నుమిన్ను తెలియని కోవంతో “కురులుసరులును కుదురుచేయుచు” ముఖం ఓరగా తిప్పుకొంది 

భార్య. ఇలా బాహ్యాభ్యంతర రూపాలను, అవయవ చాలనాలను, వీలైనంత క్లుప్తంగా వర్ణించి 
కళ్ళముందు యధార్థ మూ రులను బొమ్మ ల్లా కట్టడంలో ఆప్పారావు నేర్చరి తనం వెల్లడొతుందిం 

కథల్లోనూ అంతే. నిశ్చల (Static) దృశ్యంకంచి అదిక విశ్వాసదాయక మైన చలద్భృళ్యాలు 

స్వల్పాక ్ర్రతులతో (Miniature) దర +నమిస్తాయి 
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PD ౮ పో న 

నిద్దంపుంజెక్కుల దిద్దిన ప త్రముల్ 

మకరాంకు విరుదాల మాడ్కివజల 

"మజపు కెమ్మబ్బులోపల మెజయునట్లు 

పరిపమున బులు మొలనూలు తనకులీన 

థభదనడ లెంచె బంగరు ప శెరముల' 

చ. నస సపర్య కొ అకు; 

సుభ్యద మనోభావాలు వశం తప్పి అర్జునుని మీదనుంచి యతి మీదికి వచ్చి 

నిలుస్తూ త ప్ర న నశ సిగు గొలుపుతున్నాయి. అరునునికి తెలిస స్తే ఏమను కొంటాడు? యతి 

మీదికి మిది పోవడం, నిజంగా నే మతిపోవడం జంట: వదినలు నవ్వుకొంటు 

న్నారు. కాబట్టి హృదయాన్ని అదుపులోకి తెచ్చుకొని, యతివద్ర కికమీద ఛసే 
నసి నయం చేసుకొంటుంది. ఆ తర్వాత చాలా చింతిస్తుంది. 

మూడవ న. యతివద్దకు పొమ్మని రుక్కిణేదెవి సుభ్యదను పోరుబెడు 

తుంది. అక్కా తో ఈ భాగమూ కావ్యమూ ముగిరపుకు వస్తాయి అర్జాంతరంగా నే. 

లో es -1893) సుభదకు యతిలో అర్హునుని మొక్కట్లు కనిపినాయి. 

అయినా ఆ సుకుమారుడు కరిన సన్యాసం పుచ్చుకొంటాడా, అని సందేహం. ఒక 

నాడు పొండవుల యోగక్షేమాలడిగి తెలుసుకొని అర్జునుజ్తి గురించి యతిముందు 

పంది. “ఆయనే మేమయియున్న వారముసుమీ” అనీ అతని చమత్కారం. 

(1 కలిసే తీర ర్రయా(త్రలు చేశారట. ఇక కాస్సేపటికి, అర్హును డే యతి వేషం 

ధరించి నీ చెంతనే ఉ ఉన్నాడు, పడేవాడు అంటాడు. ఇకనేం? కథ రసకందాయంలో 

ద్ భద విరాళ. యతికి రుక్మిణీ పరిచర్యలు, త సు 

ఇలా చేమకూర వెంకన్నకు కుడి ఎడమలుగానే గురజాడ అప్పారాపు తన 

రచనాశ్యాన్ని నడిపించుకు పోయాడు. “అంతట ర యలకాంకముల ల్లల 

నాడి” అంటూ శబ్దాల అలంకారాలను కూడా ఆ్మశయిందాడు, క ల సరేసరి," 

నిప్పు గప్పినట్ట నివుణుగా దె? 

అన్న ప్పుడు అప్పారావు హో కిరితనం కనిపిస్తుంది. నివురు గప్పిన నిప్పును 

తారు మారు చెయ్యడంలో ఒక (పయోజనం ఉంది, . లోన అరునుడు; పై నయతి: 

అసలు నిప్పును దాచి 'వేస్తున్నదీ నివురు, దుర్యోధనుని కీలచిత్రణలో నే, “ఈ ఇద్దరి 

కవులకూ ఏదై నా తేడా. 
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“సాహిత్యరంగంలో ఇప్పుడు నేను కావిసున్న కృషికి సమతుల్యమెన కృష 
భారత దేశంలో మరెక్కడా కనిపించదు,.”2) అన్నప్పుడు, గురజాడ అప్పారావు 

మనస్సులో ఉండింది, (ప్రబంధ రచనలకు నూటపదకొండో కాపీలు కావు, 

1. ఖండ కావ్యము. భావక విత్యము (వ్యా) సంపఠ్, తె, భా. చ.సం, షు. 01 

2. ముత్యాల సరాల లక్షణము; గు. ర వ్యా. పు 23 

8 

శీ 

. ఆధునికాం[ధ క వీత్వెము : డా॥ సిం నారాయణరెడ్డి, పు. 692.694 

చ నవ్య సాహిత్య పరిషత్ స పమ సభాధ్యకోపన్యాసము : విశ్వనాథ సత్య 
— 

నారాయణ, భారతి, ఏపెల్, 1940 

5. Damon and Pythias : The Oxford Companion to English - 
Literature, P. 205 

6. Befare Philosophy : Frankfurter and Others, P. 258 - 259 

గురజాడ అప్పారావుగారు (వ్యా.) పొట్లపల్లి సీతారామారావు, జయంతి, 
జనవరి, 1159 

8. గురజాడ. రసచర్చ (వ్యాళ) కోటగిరి విశ్వనాథరావు, జయంతి, జూలై 1969 

9. గురజాడవారి లవణరాజు కల _ రసచర్చ (వ్యా.) కో. వా. , విశాలాంధ, 
29.11.1959 

2 శ 

10. ఆధునికాం[ధ కవిత్వము, పు, 250, 204 

ll. The Lute And The Plough : 4 Life of Rabindhranath Tagore 
: G.D. Khanolkar, P. 162 - 163 

12. చేశాభిమానము (ఉ) 1888 ఆగస్టు 28 ౩ వివేకవరని : మూదవ భాగం 
ఠా 

fa os (+) 1000 జూలై 3 ప వ రెండవ భాగం 

14. ముత్యాల సరాలు : (1955 మ్నుదణ్ర, పరిచయం: శ్రీశ్రీ పు. 9-10 

15. నవ్యాం(ధ కవిత్వము : భావచిి తణ (వ్వా మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు, భౌరతి, 

ష్మపెల్ 1939 

16. Eastren chalukjyas of Vengi ఏ N. Venkataramanayya, P.285 

17. శ్రీ వాసవీ కన్య : విద్వాన్ గల్బై సత్యనారాయణ గుప్త 
18. గురం.మామం:; పు 220 ॥ 

19. కళలకోసం దేవదాసీ జాతి (వ్యా) కథలు, గాథలు : రెండవ సంపుటం 

పు 6 
శ 

న్ ల ఖై 230 

22. ఆంధ భారతి : జూలై 1010 

2. గుర లే. ౩ వు, 207. 

20. ఆధునికాంధ్ర కవిత్వము, పు. 289.240 

పు 



సపసహపానాంలు 
yy 

కథన కౌశలం 

దిగి 
జ rg sg mY ఖ్ 

గొరడవాని మామిడ మొక్ర లాగా గు రణజాడ 
అప్పారావు చేతిలో తెలుగు కథ అప్పటికపుడు మొలిచి పూచి కాచింది. 
సాహిత్య విషయాలలో కూడా అద్భుతాలనేవి ఉంచే, ఇది అలాంటిది. 

కథలు రాయడమనేది 1885 తర్వాతనే మొదలై ఉండవచ్చుగాని, పోకిరీ 
బడిపిల్ల వాడుగా నే అప్పారావు కథలు చెప్పేవాడు. గిడుగు రామమూ ర్తికి చెప్పిన 

మేఘమల ర రాగ కథలాంటి కథ లెందరి కెన్ని చెప్పాడో, మనకు అబు 

వారొక్కరూ లేరు. మితులనూ, పరిచితులనూ రూపుమోర్చి కథల రంగాని 
కెక్కించే రూస శిల్చిగుణం, అప్పారావుకు మొదటి నుంచీ ఉన్న రోగ లక్షణమే. 
వసంతరావు (బహ్మాబీరావు గారి భోగట్టా నమ్మదగినదై తే, ట్ర సం సత! 

కథలోని ప్మాతలకు మూలాలెవరో లోగడే తెలిసింది. అలాగే కవిలిగ [శ్రీనివాస 

పంతులు కన్వ్యాభలగ్రంలో సొజన్యరావుకు కొంతవరకు (ప్రాణదానం చెస్తే, 

అంగర వెంకటరావనే మరో స్తానిక న్యాయవాది అదే పేరున ఆ నాటకంలో అదే 

వృ తిచ చేస్తున్నట్లు కనిపిసాడు.! (బహ్మాజీరావు గారి దాకొ ఎందుకు, అప్పారావు 

స్వయంగా నే తన ఈ బలహీనతను బయట బెట్టుకు నంటూ తన ఇరుగు పొరుగు 

వారు జట్టకోరు పాతలకు, సిస్తరిన్లా వేదాంతి పాత్రకు, ఇలా ఎందరో రకరకాల 

పొతలకు పనికి రాగలట్లు రాసిపెట్టుకొన్నాడు. జీవితంలో ఎదురయే పతి 
వొఖ్యంర్నీ అచ్చుకు మచ్చుగా పు సకాని కెక్కించడం తగని పని అని తానే 
మినహాయింపు చెప్పుకొన్నాడు కౌబట్టి సరిపోయింది, 2 లేకుంపే ఎన్నెన్ని జట్టలు 

వచ్చి ఉండేవో ! రచయితది, ముఖ్యంగా ఇలాంటి కథకుడిది రసవాద విద్యలా ట్ 
సిద్ది, ఎందరెందరో తమ తమ అంశాలను అతనికి అర్చించుకొంటారు. ఈ నానా 

లోహాల నుంచి రచయిత గమ్మత్తుగా సువర్తాన్ని బయల్బరుసాడు. అప్పుడు ఈ 
అంశ ఇతనిది, అది మరొకసది అని గాకుండా, రచయిత పట్టుబడి పోకుండా, 

సాధారణ గుణం కలిగిన వ్యక్తుల కూటమి కంతటికీ (ప్రతినిధి కాగలిగిన “మచ్చు 
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తునక లాంటి పాాత సృష్టి అవుతుంది. ఈ విద్యలో అప్పారావు మేటి. 

ఉదాహరణకు . 

mm మెటిర్హా సేరుగల కథలో కథానాయిక మెటిల్లా అవతరించిన తీరే 

చూద్దాం. 1895 లో ఆరోగ్య దృష్టా మదరాసుకు పోయి విజయనగర సంస్థానం 

వారి 'అడ్మిరాలీ హా హౌస్లో ఉంటూ వచ్చినస్సుడు, మాటకారీ పాటగ త్తే తనీ 

వంటలక్క-నోట అప్పారావు ఒక కథ విన్నాడు. ఏడార్ ఆలన్పో(డ4g2[ Allan 

P68) వంటి కథకుడు రాయగల భయంకర మర్మ కథ (Mystery) లాంటి కథ; 

వి. యస్. ఆర్. అనే వకీలు శ్రీ. ర. జమీందారుగారి కుమా లెను పెళ్ళాడి 

అప్పడాలగంపలో కూ లబడ్డాడు. భోగాలతో తులతూగుతూ హత నగరంలో 

అనేక అంతస్టుల మేడలో ఉన్నప్పుడు, ఆ జగదేకసుందరి కొక విచ్చితాను 

భవం కలిగింది. నిలువుటద్దంలో ముఖం చూచుకొంటున్న తనకు చూడచక్కని 

తన ముఖమేకదా కనిపించవల సింది : : ఉన్నట్టుండి బెబ్బులి కనిపించింది! తన 

కిరస్సునీ, ముఖొన్నీ, భుజాల్నీ, కంఠాన్నీ ఆక్రమిస్తూఉంది, ఆమె అక్కడే 

కుస్పగా పడిపోయింది. ఈ ఆఘాతం నుంచి మరి తేరుకోలేదు. అలాగే 

కృశించి కృశించి నశించింది. ఇది వంటలక్క_ “వెర్షన్”. ఎంత నిజమో, ఎంత 

కల్చనో తెలియదు. (గ్రామాంతరంనుంచి తిరిగి వచ్చినభ ర్హను దగ్గరకు రాబిలిచి, 

కొగిలించుకొమ్మని అడిగి, చివరి మాటలుగా తమ విసరీత వివాహాన్ని గురించి 

మాట్లాడి కోలం చేసిందిట. 

ఈ విషాద గాథను విన్నంతనే నా హృదయ భారము మిక్కుట 

జరరుంది .... భరించలేని విషాదానుభూతి కలిగింది .... 

భార్య పోయినప్పటి నుంచీ, వి. యస్. ఆర్. దాదాపు ఉన్మాదావస్టకు లోన 

య్యాడుట. ఆమె గురించి కథలూ గటా రాశాడుట, 

ఈ టాఠాలతో అప్పారావు తృప్తి పిపడలేదు. అలా తృప్తి పిపడితే అంతటి కథ 

కుడు కాగలిగేవాడే కాదు. అడ్లమెన వారందరి నుంచీ అదనపు భోగట్టా 

సంపాదించ సాగాడు. ఒకరు చెప్పిందే ఇంకొకరు చెబితే, మనిషి మనిషికీ 

ఒకోజిహ్వ్యఉన్న [పయోజనం ఎలా నెరవేరుతుంది ? 

ఆ మగడే చంపి ఉంటాడు. “ఎంత మూరాతి మూరుడు : బహుళొ 
ఖు ఖు 

ఆమె శీలం గురించి అనుమానం అతన్ని సపెనుభూతమె పీడించి ఒథెల్లోగా 
మార్చింది కొటోలు: 



సపాశ్వాలు dd 

అసలు మనిషి కూత వేటు దూరంలోనే ఉండగా ఈ లోకుల కాకి వ్యవ 
హారమెందుకని, అప్పారా వొకమారు ఆ వఏ.యస్.ఆర్ నే అడిగాడు. మూడో 

'వెరన్” తయారెంది. కథకు కాల్పనికత్యం వచ్చి జత 3రింది, ధనమంతా 

పోయినప్పటి నిరాశలో తాముభయులూ కలిసి విషం పుచ్చుకొని చచ్చిపోవాలని 

తల పెట్టారు: విషపాాతలను ఎదుటపెట్టుకొని కూచున్నారు; ఇద్దరూ ఒక్కమారే 
తాగలేదు. ముందామె తాగింది: తానూ తాగేలోపలనే తమ పన్నాగం పొక్కి 

తన ఆత్మహత్యా (ప్రయత్నం నడమంతరాన్నే ఆగిపోయింది. 

నమ్మదగ్గ కథగా లేదిడి, ఆడబిడ్రగానీ, తోడికోడలుగానీ విష్కపయోగం 

చేసి ఉంటారా ? గొంతులో పతక. విషంపోసి, కాళ్ళతొ మెడ తొక్కిన పెట్ట 

చంపుతూం'పే ఆ మెపెట్రిన కేకలు, అరుపులు, మూలుగులు, అతన్ని నిద 

పోనీలేదు. పోలీసుల నోళ్ళకు వెండితాళాలు వేయవలసి వచ్చింది ఆతర్వాత. 3.... 

ఇలా చిలవలూ పలవలూ అల్లుకోసాగిన ఈ కథ, కట్టుక ధథగాకుండా జరిగి 

యుండదగిన కథగా అప్పారావు చేతిలోపడి రూపొందింది. పడుచు పెళ్ళాం, ముసలి 

మొగుడు. “భార్యా రూపవతి శ|తుః' చందం తారుమారై ౦ది. ఆమె అతనికి శ|తువు 

కాలేదు; అమాయకురాలు, భయనస్టురాలు , & త్రమాఇల్లాలు. అయితే అతడుఆ మెకు 

శ తువయ్యాడు; కట్టుబాట్లులావు. బయటి నీడకూడా నమ్మరానిది. కాలేజీ పిల్లకాయ 
ఒకడు హెచ్చులకరి పిందెగా మారి, దారిన పోతూన్న (పతీదఫా ఆ ఇంటిమీదికి 

చూపులు గుప్పిసూంచే, భార్యా అందం మాతమే దీనికంతటికీ మూల 
కారణ మనుకొని, ఆ కురాణ్ల గద్దించి పెలిచి, మెటిల్లాను అతనితో 

భేటీ చేయించి, “లేవదీసుకుపో దీన్ని,” అనేసాడు. ఆ కురవాడు ఏ 
మంటాడో గాని, చచ్చినా మెటిల్లా గడపదాటి వీధిలోకి పోదు? వీధి అంపే 

లోకం. లోకమంటపే అడవి. తనకు అక్కడ భదతలేదు. ఇక్కడ ఈ “పులి” 
నోటికి లేడిపెంటిలా చిక్కింది. ఇది తెలిసిన పీడ. తెలియని పీడే భయంకరం , 
“నా పెళ్ళాం బహు బుద్దిమంతురాలు. ఇచ్చిన స్వేచ్చనె నా పుచ్చుకోలేదు”. నిజమే, 
మెటిల్లాకు కావలసింది స్వేచ్చకాదు, సంరక్షణ : తనకు వ్య కిత్వమే అక్త గ్రైదు. ఆ 

కుర వెధవ నొకసారి పిలిచి మగనాలి అనవలసిన మాటలే అంది: “మీరూ మీ 

నేసులూ నాకాపరం మన్ననివ్వరా? మీకు నేనేం అపకారం చేశాను? తలవంచుకొని 

మీళోవను మీరు పోతే నే బతుకుతాను, లేకపోతే నా ప్రారబ్దం.” 
22 
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విన్నకథకూ రాసిన కథకూ పోలికలే లేవు. అక్కడ ఆ జమీందారుకుమా 3 
అద్దంలో పులిని చూసి జడుసుకొని పోయింది. ఇక్కడ అద్దంవంటి తన ముఖానికి 

వీడని చింతను నీడగా అంటించుకొన్నట్లు, “పులితో సహవాసంచేసి సహధర్మ 
చారిణిగా ఉంటూ, చావుక౦-బె హీనమైన బతుకు బతుకుతూంది మెటిల్లా. (గామదేవత 

బలివితర్దిక ముందు నిస్సహాయంగా నిలుచుకొన్న మేకపిల్లలాంటిదే గాని, వ్య క్రిత్వమూ 
మానవత్వమూ నశించిపోయిన మెటిల్లా, దయకు కూడా తగదు. 

రసవాద విద్య అంటే ఇదే. విన్నదీ కన్నదీ అంతరాంతరాల్లో దూరి, అభి 

(పాయాలతో అభిమానాలతో కలకలిసిపోయి, వా _సవానికి కాసోకూసో పోలిక గల 

సరికొ త్త రూపుతో సాకొత్కరి న ae వస్తువు భావ నాత్మకమెపోతేనే _ _ సాధారణ మెన 

అనుభవం కూడా కళాంశను సంతరించు కొంటుంది. అప్పారావు కథలన్నీ _ అన్నీ 

కలసి అరడజను కూడాలేవ.ఇలా భావనాత్మకంగా మదరమాగిన జీవిత ఫలఖండాలే. 

అప్పారావు కథలకు ఆణాయుత్యాలు అని పేరు పెట్టి వాటి గుణాలను వివరిస్తూ 

అవసరాల సూర్యారావు రాసిపోయిన మాటలు ఇవి: 

“కథానిక రచనలో నాటకీయత, క్లుప్తత వీరి పద్దతి, అలాగని a 

కుడించరు. పాత్రలను మరుగుజ్లులుగా తయారు చేయరు పాత్రల సన్నివేశాల 
సంఘటన ల అల్లికలో గొప్ప తార్కిక శక్తీ , మహ తర కల్పనా. యోజనా, 

వి సీర్తతా, అడుగడుగునా కన్చిసాయి. పన తగిన వాతావరణం, వాతొ 

వరణానికతగిన పాతీకిరణ, కథానికలలో రమ్యంగా అమరి పఠిత హృదయం పై 

చెరగని మొహరులను వేస్తుంది. మ 

ద్రృర్రతనపు వ్యెరితలపుల్లో ఒకటిగా కథారచనకూడా ఉండినట్లు వెలిగాడ కొండల 
పెకి షెకొరువెళ్ళి ఉండగా అప్పారావు రాసిపెట్లుకొ న నోట్సుబట్టి ఊహించు 

కోవచ్చు. అనువాదం అనిపించని స్వకీయము. దతో కొన్ని పేర్యాగాఫుల మేరకు 

ఒక కిథాభాగం వ్యాపించి (వకృతి అనే శ్రన్తకంలో మాటుమణగి ఉంది. 

అప్పారావు రచనాశై లి తొలినాళ్ళలో ఎలాగుండేదీ తెలుసుకొనేందుకు కూడా ఇది 
సాయపడుతుంది: 

అతను తిరిగి వచ్చుసరికి అప్పక్షేమమును గూర్చి తనకుగల 
అతృతదేత కొన్ని అడుగులు చెలిక తెకోడ' ముందుకుసాగి సాయం|త్రమగుట 



దూరము పోవుటకు భీతిల్లి తోవకిందుగ కొండ దకీణపు కొసను నొకనల్లి 

రాతిపై గూర్భుండెను. చల్లగాలి గట్టిగ ఏచి రొజ గొట్లుచుండ. గడ్డితలలు 

పక్కపక్కకు నాట్యము సలుప, పాదలు ఆకులు పె కెగసి తెల్లని కిండిభాగముల 

గనపర్చుచుండెను ; శుద్ద ఏకాదశి రోజయినను మబ్బుచె గుడ్డివెన్నెల. మబ్బు 

గమ్మి వన్నెలమసగ నిండియుండెను. 

ఆవిడ దక్షీణవె పు తిరిగి కూర్చుండ, గాలి కురుల నెగరగొట్లుచుండ గాలి 

తాకిడిని యెదుర్చు రీతిని మోమె తి యుంచినది. తెల్లని శాలువ కప్పుకొని 

సరిచేసుకొని దారివంక చూసూయుండెను, 

పదిగజములు క్రిందుగా నిలువచేత కాపాడబడి ఒక బిలము బంగారు 

పండ బరువుచే కొమ్మల నొంచియుం డెను. 

కొంత తడువు తోవ కెదురుగా పక్కపక్కలకు తిరిగి తిరిగి చూచి 
చెలిక తతో ఆవిడ యిట్రనియెను : “యో (బ్రాహ్మణ చిన్నవాని యోగ్యత 

బహు "యెన్నికగా నున న్నది $. 

* ఖు నః 

మబ్బులుకమ్మి గుడ్రివెన్నెలను అడ్డినవి. ఆమె కట్టుకున్న తెల్లనిచర 

చీకటిలో నువ్యానేనా అన్నట్లుండెను. చీర అంచులు గాలికి కదులుతూ వుండగా 

ఆమె విగహమువలే కూర్చుండి వుండెను. వగము నిశ్శబ్రముగా వున్నది. 

కొండ శిఖరములు కంటికి ఆనుటలేదు. శీతాఫలములు వాసనలను వెదజలు 
చుండెను. : 

“మిమ్ము యూ కొండను యేలే వనదేవత er వటిచేతుల కె 
దేవతలను చూడకూడదు. గనుక యిదిగో ఉపహారం ॥” 

ఈ మాటలు ఆడుతూ వుండగా గతుక్కు.మని లేచి ఆమె యేమి అను 

టకు యెరుగక నిలిచివుండగా అతను: “మీ అప్ప ఖులాసాగా వున్నారు. 

కూర్చోండి, వక అరఘంటలో వస్తారు. నేను అడ్డు తోవను వచ్చాను....”5 
చందవదన, రామతిలకం ,* కామాక్షి వగైరా వారవిలాసినుల సన్నిధిలో 

(పథమ యౌవన సహజ మైన కాల్పనిక మనస్కత, ఇలాంటి కథలనుగాక మర 

లాంటి వాటిని అభిమానించగలదు గనక ? సంభాషణలలో తస్ప కథకుడే నేరుగా 

చెప్పవలసినచోట కృతిమమైన వచనభాష, వీరేశలింగం మోతాదులోనై నా, (ప్రయు 
అ ఈమెకు రామస్వామి అనికూడా పేరున్నట్టుంది. ఆనంద  గజవతికికూడా మచ్చిక 

పడని మనిష్ ఈవిడే. 
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కె ఉండడం గమనించ దగింది. పైగా వర్తనాబాహుళ్యం కథా గమన వేగాన్ని 

అడ్డుకొంటుందనే కళారహస్యం, అప్పటికింకా అప్పారావు తలకెక్కి. ఉండలేదని 
క తెలుస్తుంది. ఇంకకూ ఈ విహార యాతలకాలం, క న్యాభుల్కు నాటక 

(పథమ రచనకు కొద్ది ముందుగా నే_ 1882.83 అయి ఉంటుంది. వద్భుబాటు 
కథను రాసిందెప్పుడో తెలియదుగాని, అది అచ్చుపడింది మట్టుకు 1910లో, శ 

పాతికేళ్ళ కాలంలో ఆ తొలి అవలక్షణాలు పూ ర్రిగా అరక కర కపప వీల్లు 
లేదు. పె జెప్పిన కథలో, తానై తాను రచయిత కథనం చెయ్యవలసినచోట కస్త 

పట్టుబట్టి 'గాంథికొనికి సమీపంగా వెళ్ళినట్లు, ఈ కింది క థాభాగందిటి తెలుస్తుంది ; 

(పారంభంలో, 

భత షం 

తలుపు! తలుపు: 

తలుపు తెరువబడలేదు. ఒక నిమిష మతడూరుకొనెను. 

గదిలోని గడియారము టింగుమని ఒంటిగంట కొటినది. 

కధాంతంలో మళ్ళీ, 

అంతట మంచము (కిందనుండి అమృత నిష్యందిని యగు కలకల నగ 

వును కరకంకణముల హృద్యారావమును విననయ్యెను. 

భాష నటుంచి, కథక శిల్పాన్ని గమని సే, దానికీ దీనికీ, ఈ పాతిక శతాబ్ది 
వ్యవధిలో, కలుపుకూ సంట మొక్కలకూ గలంతటి తేడా ఉంది. సెట్టింగ్" కోసం 

పనిగట్టుకొని “విశాఖపట్నం చేంతాడంతి వర్లన స జలం ee 

పోయింది. నేరుగా కథలోకి దూకుతున్నాడు. ఆవనరాంశాన్ని Ss చె త్త 

నుంచి, వేరుచేస్తున్నాడు. ' కథకుడుగా తనమీద తానే అంకుళాన్ని ప్రయోగించు, 
కొని, మదేభయానానికి బదులుగా హరిణగమనాన్ని అలవరచు కొంటున్నాడు, 
రష్యన్ కథకాాగగణు్యుడె న చెకొఫ్ (06586107) ఒకసారి అన్నాడూ, కథల 

సాధారణ ఉప్మకమోపసంహారాలను నిర్దాక్షణ్యంగా డి త్తరించి క్ర తెరించి వెయ్యాలి. 

My own experience is that once a story has been written 018 
has to cross out the begining and the end. It is there that we 
authors do most of our lying. 6 

అప్పారావు కథలన్నీ ఇలా సెలగలాగా చువ్వలాగా ఉండి చక చకానడుసా 
యనికొదు. నంనశ్రర హృదయం కథా (పారంభమే దాదాపు రెండు పుటలు 
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సరచుకొంది. ఇంగ్రషు వాళ్ళ కోసమని రాసింది కౌబిట్ర, కథా వాతావరణం గురిం” 

ఈ మాతం వివరణ తప్పదేమో లెమ్మనుకోవచ్చు. దెభ్రడు బేవిన మనువు 

ల్లా హా తంతు త వశత్రత్వాతా. వ Tou శీర్షికకు 

తగటుగా నే మూరడుబారెడుగా పెరిగిన కథ. |పధాన ప్మాతలు ఇందుటో నాలుగ దు 

పం సర తగాని తల వెళ్ళబెట్టవు. ఇది వటి కథ న్ శిల్చలోపం [సముఖం 

గానే కనిపిసుంది. నిజానికి ఇది కథకాదు, నవలిక. సెజు "నుబట్టికాదు దానికీపేరు, 

కథా వ బె, తగింది. కేవల ఘటన చుట్లూ వ్యాపించిన మతసంబంధ 

మైన సాంఘిక వాతావరణం, మామూలు కథకె తే తలకు మించిన బరువయ్యేది. 
ఊరు ఊరంతా అందులో ఇముడుతుంది. అంతే కాదు, కథ చటంలో హైదరా 

డాదు వె పునుంచి వచ్చిన శివాచార్లు కూడ్రా ఇముడుతారు. య. విగహాన్ని కొను 

గోలు చేయదలచిన దొరకుకూడా తావుంది. అందుకనే ఇడి “నవలిక” అంటున్నది. 
అప్పారావు మిగత కథలు అసలు సిసలు సరుకే, అవై నా ఎన్ని? బుటిల్ల్తాఒకటి 

ఆ కులు. రెండు. జటుజటాలు మూడు, "నంన్కర హద ఆళి 

నాలుగు, య పెరేయిట ఐదు, ఐదే అయినా, రాశికంజు విలువ గొప్పది ఈ 

పంచరత్నాలకు. 
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2 
““వ్రష్కలమెన అనంకమైన సంఘటనలలో నిండివున్న, ఎంతో గాంభీర్యమూ 
వై విధ్యమూ గల నేటి” వాస్తవిక జీవితం నుంచి “సమకాలిక యితివృతాన్ని 
స్వీకరించి” అప్పారావు రాసిందొక్క నాటకాలనే కాదు, కథలను కూడా, 

పెద్ద యనుదు తప్ప తక్కినవన్నీ ఆలాంటి వే, * 

గురజాడ సాహిత్యాని కంతటికీ సామాన్య లక్షణాలలో ఒకపేమిటంపే, 
పురుష పాత్రలమీద స్రీ పాత్రల నై తికాధిక్య మనాలి. వేశ్య కావచ్చు, వ్యభి 
చారిణ్ కొవచ్చు. అర్భకురాలో నెరజాణో ఎవతై నాసరే, స్రీ విషయంలో అప్పారావు 
అభిమానం సదవగాహనతో కూడుకొన్నది. కథలలో గుండె నిబ్బరం గల నాంచా 
రమ్మ మెతక గొడ్డువంటి మెటిల్లా పక్కన; నూదంటురాయి లాంటి వేశ్యయువతి 
సరళ భర్హ మనస్సును తన మీదికి మరలించుకౌనేందుకు యు క్రి పన్నవలసి 
వచ్చిన కమలిని లాంటి సామాన్య సంసార స్త్రీ పక్కన, నిలిచి క్రీ పురుష 
సంబంధాలకు గల శతకోటి రూపాలలో కొన్నిటికి మూర్తి కడుతున్నారు. మన్మ 
థానురాగం, వివాహం: నె తిక దౌర్బల్యం దాంపత్య జీవితం : ఎడ పెడలుగా 
కనిపిస్తున్నాయి. స్రీ సర్వే సర్వా బాధితురాలు గాక తప్పడం లేదు. సంఘ 
శాసన సంపుటమైన నీకిసూతాలొక వంకకు లాగుతుంపే, మనో ధర్మాలు మరొక 
వై పుకు లాగుతున్నాయి. కనకనే అంతస్సంఘర్షణ, చి తక్షోభ, 

దిధుబాటు కథకూ వీరేశలింగం రాసిన అధ్రాూర్య ([బహ్యశర్య 
([వబహానన కథకూ కొంత పోలిక ఉంది. అప్పారావు కథానాయకుడు గోపాలరావు, 
వీరేశలింగం (పహసన నాయకుడు రమాకాంతం పంకులులాగే స్త్రీలోలుడు. 
కాకుంచే అలా కౌకలుదీరిన యోధుడు కాదు. పాటవిని ఆటచూచి మెచ్చి, మెప్పును 
దేహం మీదికి మరల్చి, వేశ్యా సాంగత్యం చేస్తూ పొద్దు పోయాక నే ఇంటికివస్తూ 
కమలిని మనస్సు చివుక్కు._మనిపిసాడేగాని, రమాకాంతంలా, పెళ్ళాలున్న వారంద 
రికీ సింహస్వప్నంలా తయారుకాలేదు. వాసుదేవరావు పంతులుగారి భార్య 
పుట్టింటికి పోయిఉం కు, ఆమెకోసం స్రీమరుమీద కొవ్వూరు వెళ్ళగోరడు; భృత్వ్యుడై న 
కరటకరెడ్డి కొత్తగా పెళాడివున్న మోహినితో సరసాలాడ జూడడు. ఇంకా 

* [ wondered why authors in variably draw their plots from 
old world romances when the present wonsfnll of varied and lutense 
life అన్న మాటలకు సూర్యారావుగాలి 'న్వేచ్చానువాదం ఇలా వ్యాఖ్యానరూపం ధరించింది | 
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భార్యంశే గౌరవమూ (పేమా ఉన్నవాడు గనకనే, పుట్టింటికి పోయినట్లు దొంగ 

జాబు రాసి బిల పై పెట్టి మంచంకింద దాక్కొని ఉన్న క్రమలిని గురిం వి షా. 

బుడి వచ్చింది చెంపలు 'వేసుకొంటున్నాను కనికరించి తిరిగి రమ్మని_తా నొక జాబు 

రాసి కమలిని పుట్టింటి కే పట్లు కెళ్ళి చూపించి మంచి మాటలాడి వెంబబెట్లుకు రమ్మని 

భృత్యుడె న రాముణ్ణి పాధే యవడడు. గోపాలరావులో మార్చు వీజ పాయంగా 

ఉంది. రమాకాంతం పంతులు మనస్సు చేవ కూను; గొడ్డలికో, నిప్పుకో లోబడవల 

సిందేగాఏ, అది చచ్చినా వంగదు, చసేనే 5 రొంగుతుంది. ఈ ఒక్క కథవాలు, 

వీ రేశలింగానికీ, అప్పారావుకూ గల భేదమంతా, నీతివ ర్రన గురించి సొహిత్యపరుని 

దృక్పథం సదయు డై న న్యాయాధిపతి నిర్హయంలాగుండాలిగాని పుండుపై వొలిన 

ఈగ చందాన నీచ ఫు శృంగారంలో నే మునిగితేలేడిగా ఉండగూడదని చెప్పడమే. 

అవినీతిని బజారుకెక్కించేప్పు.., రంకుపురాణాన్ని రంకుపురాణంగానే రచ్చ 

కెక్కించగూడదు దాన్ని ఖండింఏన సూచన మారుమూల వ్యంగ్యంగానై నా 

ఉండాలి. అస్పుడే సంస్కరణకు సాఫల్యం, 

ఏకటమైన హాస్యంకాదు అప్పారావుది. పబికున ముద్దులాటలతో హాస్యం 

కలిగించబోయి మరొకటి కలిగించడు. వ్యంగ్యానికి వ్యంగం, అహహా 

స్యానికి అపహాస్యం, నిర్మల హా స్యానికి అదీ, సంభాషణల్లో నే గాక కథా 

నిర్వహణలోనే ఇమిడిపోతయి. భార్య ఆడిన దొంగాటకం, అమాయకుడని 

పిస్తూ నే తెలివిగా నొకరు న$పే తంతూ, వాళ్ళిద్దరి సమక్షంలో భ ర పశ్చాతాపమూ 

పాఠకునికి తెలీకుండానే హాస్యం కలిగిసాయి. కథలోని పాత్రలు _ _ భార్య, నౌకరు... 

తామే లోపల్లోపల కడుపుబ్బా నవ్వుకొంటూ ఉంచే, పాఠకుడేం చెయ్యగలడిక, 

తానూ గోపాలరావు కంటబడకు:డా నవ్వుకోవడం తప్ప? 

వట్టి మాటలతో గూడా అప్పారావు హాస్యాన్ని పుట్టించగలడని ఈ 

తక్కువ ఎకపు వంభాషణ తెలుపుతుంది. నడివీధిలో చేరి చుటగాళ్చుకొంటున్న 
రాముణ్ణి పిలిచాడు యజమాని. 

“మీ అమ్మేదిరా ౯” 

“మాయమ్మా ? యింటున్నది బాబూ” 

“మీ అమ్మకౌదురా : బుద్దిహీనుడా : నా భార్య.” 

“అమ్మగారా ? యెక్కడుంటారు బాబూ ? పడున్నారు.” 

“యింట్లోనే లేదు.” 
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అమ్మగారెక్కడరా, అంటే వాడు తన తల్లి ఊసె Ss ఎత్రనే 
ఎత్తాడు గాబట్టి కథకు పనికొచ్చేట్లు విశాఖపట్నం "యాస “యింటున్నది" ఆ అని 
శేషకూడా సాధించ గలిగాడు. నిజానికి కమలిని మంచంకిందనుండి వింటున్నది ; 
రాముడి తల్లి యింటనున్న ది. ఈ “యింటున్నది” రెండంచులా తెగింది. 

ముద్దులు వీరేశలింగం (సహసనంలో ఉంచే, ఇక్కడ పిడిగుద్దులు న్నాయి. 

“ఏశగుద్దులు” పడీపడకముందే గోపాలరావు పళ్ళాత్తాపపడి స్వయంగా రాముకి 

లేవనె త్తి వీపు నిమిరి గదిలోకి తీసుకెళ్ళి _ దారి పొడుగునా హాస్యం కలిగిస్తూ _ 

గొంతులో దెన్యం తోచేవిధంగా “రామా యేమాయో ః; “అంతే, ఆ pr 

డేమనాలి ? “మాయెను మళ్ళీ విరిచి *యేటో మాయలావుంది బాబూ,” అంటున్నాడు. 
ఆడవాళ్ళకు చదువు చెప్పిస్తే, చీటికీ మాటికీ అలకొపాన్సులు చేరడమో, పుట్టింటికి 
పోవడమో జరగాలి, అని వాడి అనుభివం. తానే తన కుమా రకు చదువెందుకు 

చెప్పిస్తున్నట్లు మరి ? క్ష్ 

కమలిని రాసిపెట్టిన జొబునిండా ఎ త్రిపొడుపుతో కూడిన హాస్యమే. “పియా 
అని సంబో ధిం చేదల్లా ఇస్పుడు “అయ్యా” వరకూ వచ్చింది, గోపాలరావుకు 

ఆళ్చర్యమూ విచారమూ కలిగాయి. రాముడికంతా నవ్వులాట." పియాిను మళ? 

విరిచి, “పెయ్యపోయిందా బాబూ ?” అని అడుగుతున్నాడు. 

మీటింగులూ కొన్ఫ రెన్సులూవంటి రాచకార్యాలమీద నెపంబెట్టి, లోకాన్ని మర 

మతు త్తు చేస్తున్నానని చెప్పుకుంటూ , గోపాలరావు భార్య వద్దనే అబద్దాలాడవలసివచ్చింది. 

భార్య అనే (గహం వుండబట్టిగదా, అతనికి అబద్దాలాడక తప్పని గ్రహచారం! 

“*వి-చే దినదినమును అ నత్యమాడించుటక న్న మీ (తోవకు అడ్డుగ నుండకుండటయే, 

పతిమేలుకోరిన సతికి క ర్హవ్యంక దా ?%” అందుకనే ఈ పుట్టింటియా త్ర, ఇది కథకు 

పతాక. జాబు దెబ్బ శో గోపాలరావు తల కక్కి ఉండిన నిషా దిగింది. “గుణవతి, 

విద్యానిధి, వినయ సంపన్నురాలు” తనకు తగిన శాసే చేసింది. 

ఉ తరం ముగించి “నేను పళుపును” అనీ గోపాలరావు అనెను, 

“అ దేటిబాబు అలా శలఏసారు aa 

“శుద్ద పశువును 1” 

రాముడు అతి (పయత్నముచే నవ్వు ఆచుకొనెను. 

యజమానురాలు పుట్టింటి కెళ్ళిందని యజమాను డంటున్నాడు. ఇదివిడూర మే! 
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చెప్పక చెయ్యక పుట్టింటికి పరుగుదీపే ఆడదాన్ని, “లెంపలాయించి కూకోబెట్లాలి 

గాని, మొగోరిలాగ రాతలూ, కోతలూ మప్పితే ఉడోరంపుట్లదా బాబూ * 

గోపాలరావు సమాధానం ఇది :.... “భగవంతుడి సృష్టిలో కల్లా ఉత్కష్షమెన 

వస్తువ విద్య నేర్చిన ప్రీ రత్నమే....” 

గోపాలరావు ఒక సంఘ సంస్కరణోత్వాహి ; ; సంస్క ర్తల అనుచరుడు, 

అయితేనేం, మనస్సుని ఖాయిదా చేసుకోలేని సామాన్యుడు. "రిఫార్మర్ ర” కాలేక 

“రిఫార్మిస్లు' అయ్యాడు. సంస్కరణ వాదమల్తా మతంగా మారింది. అవా మారిన 

(ప్రతి మంచి భావం, బలహీనులనూ అషాఢభూతులనూకూడా సృష్టిస్తుంది. మతంగా 

కరుడుకట్రిన (ప్రతినీ మహర్షే సన్నిభులై న _ వారితోబాటు (532180) మతవి దోహు 

లనూ (16660) తయారుచేస్తుంది. జీవిత (పయోగళాలలో స్వానుభవ రసాయనిక 

ఈ మత విశ్వాసాల సాఫల్యాన్ని ఎవడికివాడు పరీక్షించుకొని నిగ్గుదేల్చుకో వాలి. 

సంఘర్షణ ద్వారా వాటినతాను మనస్సు 'కెక్కిచుకో వాలి. అలా ఎక్కించుకో లేక 

ఓడిపోయిన వాడి కథ, _ అప్పారావుచేత (5000008 to Raise) (సంస్క ర్హ 

హృదయం రాయించింది, 

కాలేజీలో సె నెన్ను అధ్యాపకుడై న రంగనాథయ్యరు ఈ కథకు నాయకుడు 

కావడం నుముచితంగా నే ఉంది. “ఎకె ఎరి మెంటు” ద్వారా శాస్త్ర సత్యాస్ని ధృవ 

కరించుకోవలసి ఉండగా, ఇతగాడు 'లెబొరేటరీ' పద్దతిని జీవితంలో అమలు పెట్ల 

కుండా వఠి అభిమానంగా తనకు దిగుమతి అయిన వేశ్యా సంస్కరణను మక్కీకి 

మక్కి అమలు పెట్టబోయి భంగపడాడు. “షక్సి యరు రాసిన ఒథెల్లో నాటకంలోని 

“దుష్ట పాత్ర ఇయాగో (1220) కీలాన్ని పరిశీలిస్తూ ఆడెన్ (W. H. Auden) ఒక 

సత్యాన్ని బయల్బరిచాడు* : (ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ (ప్రాచుర్యం కలిగించిన ఈ శాస్త్రీయ 
పయోగ పద్ధతిని చెబటి, డెస్తి మోనా మీద ఒచాల్లోకు అపనమ్మకమూ అను 

మానమూ కలిగించాడేగాని, దుశ్చింతతో మాత్రమె అయిఉండదు. రంగనాథయ్యరు 

శిష్యుడైన చందర్, గురువుగారికి పంగనామాలు పెను సరళను చేరదీసి ఉన్నాడు. 

ఆయన మీదనే ఈ (పయోగకమం జరిపాడు : (పయోగ పరికరం సరళ. పరీక్షకు 

- “lags’s treatment of Othelio conforms to Bacon’‘s definition 

of ssientific enquiry as putting nature to Question ... By tbe end of 
the play he does Kaow the scientific truth about the object to which 
he has reduced Otheilo.” 

THE ALIENATED CITY : Reflections on Othello 

W.H. Auden: ENCOUNTER, August 1961 (P 14) 
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గుర ఫలితం చూపవలసివచ్చిన వస్తువు, అయ్యరు గుండె దిటువు. సిద్ధాంతానికీ 

ఆచరణకూ సామరస్యం ఉందా, లేదా? 

(బాహ్మ సామాజికులూ, సంఘసంస్కర్త రలూ అయిన మహామహుల వె ఖరికీ 

“బాజాలలో గర్భిత మేన వేదాంతం” గురించికూడా తర్కించుకానే మేధళ్శాలి 

అప్పారావు వె ఖర్కీ, కొటవచ్చేటంత తేడా ఉంది. శిఖరం మీద చేరి సామాన్యుల 

కలివిగాని సతి సూ(తాలతోటి ఆదర్శాల గాలిపడగ లెగర'వేస్తూ హృదయ దౌర్చాల్యా 

లనూ రక్త నిష్టమైన ఆహార నిదా భయ మెథునాలవంటి సహజో(దేకాలనూ గమ 

నించని వాళ్ళు, మీదివాళ్ళు. మెదానాలే వాళ్ళ కళ్ళకు ఆననప్పుకు, బొరియలూ 
కలుగులూ ఆనుతాయా ? బోగంపిలలో మానవత్వాన్ని చూచి చూపింపబూనిన 
అప్పారావు, ఆ వృ తిని తహాదతషక లాటే; దాని యథార్లరూపాన్ని అవగతం చేసు 

కొన్నాడు, వివాహంలాగా నే వివాహేతర మైన పడుపువృ తి, ఒకానొక అవసరాన్నిబట్టి 

ఏర్పడి మనుషులకు యథాశ క్యా ఉపకరిస్తూన్న ఒక సామాబిక సంస్త, గుణాలకంబ 

అవగుణాలే దానిలో ఎక్కువకావచ్చు; దాని న్నాశయించుకొని పొట్టబోసుకొంటున్న 
వాళ్ళుకూడా మనుషులే. సరళలాంటి పడుచులు ఇప్పుడిప్పుడు చదువుకొని సంస్కార 
వతులై కులవృ తిని కంటగించు కొంటున్నారు. వాళ్ళకు సంఘం ఇచ్చే అవకాశం 

బట్టి ఈ మార్చు ఫల్బపదమౌతుంది. తిరిగీ వాళు వ్యభిచారాన్నే నమ్ముకొని, 
అందరికీ గాకున్నా ఒక్క-నికైనా ఉంపుడుగ తె లయ్యెట్టుంపే, దానికంటె కులవృత్తి 

మేలు. వాళ్ళకు కావలసింది. (పేమతో గౌరవంతో కూడిన వివాహం. “సామాన్యిలు 
“స్వీయ'లు కావాలి. సరళలోని సరళో(దేకం పట్టిన మేలైన తెన్ను ఇదే. 

హృదయ దౌర్చల్యాలను కంటకాలుగా శల్యాలుగా ఎంచి వాటిని నిర్ణయతో 

ఏరిపారవెయ్యాలనే పట్టుదలతో, రంగనాథయ్యరుగారు, ఎంతటి సంస్క-రణాభిమాని 
అయినా కొవచ్చుగాని, మూర్సుడే అయ్యాడు. రోజుతప్పక కొండమీది కోవెలకు 

పూజచేయబోయే సరళను చూడక, చూచి మెచ్చక, మెచ్చి ఆన కి కన్సరచక 
ఉండజాలని “మనిషి"కూడాను. మొదట తనమనస్సు నో రుమూయాలి: సౌందర్యార్చన 

వాదంకో అంతరాత్మ అభ్యంతరాలకు జవాబిచ్చుకొన్నాడు. తర్వాత మానవతా 

వాదాన్ని సొయం పిలుచుకువచ్చి, తన బలహీనతను దాని ముసుగుమాటున 

క పెట్టుకొన్నాడు; ఆనందహేతువు టోగంపిల్లగా పుట్టినంత స “మానవులు 

ఆమెను ఏవగించుకొని నేరస్తురాలికిమళ్లే శికించవచ్చునా 2” ఇంకా ముందుకెళ్ళి, 
వ్యకి మనో చాపల్యాన్ని సంఘదృష్టితో. సమర్థించుకొన్నాడు: సంఘాన్ని కబళించి 
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వేయగల ఈ హాలాహలాన్ని నీలకంఠుడె సంస్క ర తన కంఠసీమలో నికి పం 

చేసుకొని, తాను బాధపడినాసర. సంఘాన్ని న్మిష్పమాదం చేయాలి: “ఇంతటి 

అందగ తెను విచ్చలవిడిగా విహరించనిసే, సంఘమూ పాడవుతుంది; ఆవిడా 

చెడిపోతుంది” ఈ ఆత్మవంచనలో దానిపై మెట్లు ఇది: మనిషి బలహీనకలను 

దేవుళ్ళ కంటగటి దీనిద్వారా ముందుదాన్ని సమర్దించుకో వడం : అర్జనారీశ్వరుడై 

సర్వేశ్వరుడే స్త్రీ పురుషుల సమాన హక్కులను చాటక చాటుతున్నాడుకదాః పూర్వం 
తనలో గట్టి పునాది లోపించిన ఆ స్తిక్యం ఇస్పుడు సొంత అక్కురకొదై గట్టిపడది: 

“నాజాత్యంవున్న జీవుళ్ళమధ్య అమృతాకర్లణ వుండితీరాలి.” సోపానపం 

చివర, గోపురాయమానంగా ఉంది సంస్కరణవాదం; రంగనాథయ్యరు వం 

సంస్కరణ “వాది” చేతిలోపడి ఇది ఆత్మవంచన ద్యారా లోక వంచన? 

హరిణ సరే ఈది; దుష్టుల స్వ భా వాన్ని సంస్కరించాలి. ఇంత పుష్కల మై 

సౌందర్యం గల సరళ స్వభావంలో మార్పువచ్చి వ్యాఘగుణం నో కవ: గరగగోను 

గుణం రాకుంటే, ఇక్రనేముంది, నిప్పుతో పని లేకుండానే లోకాలంటుకు పోవూ ? 

విషం తియ్యగా కూడా ఉంకే ఎంత ఆకర్షణ ] 

ibs 
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ద్ 

సరళ సామాన్య 'వేళ్యకాదు. మధురవాణిలా మంజువాణిలా అసంస్కృత 
(పకృతి కాదు. పడుపుపని “మురికికూపం” అనుకోగలిగింది. తన కన్నతల్లి 
గదిలోని నలిగిన అరిగిన ఏలూరు తివాచీలా తన బతుకు గూడా పదిమంది కాళ్ళకూ 
చేతులకూ లోబడి పోగూడదు. తన మది తన గదిలాగే శుభంగా దర్శనీయంగా సరళ 

సుందరంగా ఉండాలి. అలా ఉండేందుకు వివాహం తరణోపాయమా ? “ఎవడో 

ఒక ఛండాలుడికి నేను కలకాలం పూర్తిగా బానిస కై పడివుండాలనా మీ తాత్పర్యం?” 

అటు దాస్యమూ ఇటు విచ్చల విడితనమూ కాకుండా, మధ్యమార్లం లేదా? ఉంటే, 

వ్య కికీ సంభానికీ ఉభయార్ల సాధకమౌతుంది. చివరకు గూడా సరళకు ఈనడిమి 

జాగా దొరకలేదు. “సంస్కరణ” ఆమెకు బోధపడలేదు. సంస్క ర్హ ముద్దాడబోయే 
కుసరికి సరళచే తిలోని వీజకింద పడిపోవడం ఒక సంకేతమకుకొంపే, “సంస్క రి 
సరళ లొంగిపోలేదను కోవాలి. కారణం? అతగాని లోపం! అందుచేతనే 

బయటి నుంచి ఎవరో. చందర్ కాబోలు, అన్నమాట : “సంస్కరణ అంకే 

యిదే! ఒకరిని లేవనె త్రబోయి మును కిందపడ్డం ” ఇది విని అయ్యరు గాభరా 

పడ్డాడు వ “దగాలో పడ్డాను, మోసశనం మోసం" అంటూ నిష్క9మించాడు. రః 

మాటకు నరళ తెల్లబోయింది, సిగ్గుపడింది. ఆశ్చర్యపడింది, అమాయకంగా 
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నవ్వింది. రంగనాథయ్యరు పతనానికి కారణం తానా? కౌదు, అతనే. ఎలాగంపే, 

అతని “సిద్దాంతాలు, నమ్మకొలు_ అనంతమైన జీవిత సంఘర్షణ నుండి జనించినవి 
కౌవు. అందువలన బలీయ మైనవి కావు” తనతో (పపంచపు అంచుల దాకా 

(పయాణం చేస్తానని పలికిన ేరళను బోగం పిల్లగా తప్ప మానవవ్య కి కిగా, విలాస 

వస్తువుగా తప్ప భార్యగా, అతను చూడలేకపోయాడు. కనుకనే కథారంగం నుంచీ 

ఆ "వూరినుంచి తూడా “అయిపు” లేకుండా నిష్క మించక తప్పలేదు. ఇకనేం 

సంస్కరణం ! ఆ తన మాటలనిక నమ్మే వాశ్ళెవచ్ళు ? 



సమా కాగల 
349 

3 

“తానికి మాత్రమేగాక హిందూ ముసైం సంబంభాలకు గూడా కొంతవరకు 

సంబంధించిన చిన్నకథ, పెద్దయనీదు అనేది. 

ఛప్పన్న శానా9లూ చదువుకొని కాశీనుంచి చికౌకొల్లు చేరుకొన్న వె డిక్ర 

స్వాములిద్దరు, తమ |పయాణానికి ముందు చేవళం గోపురం ఉన్నచో ట ఇప్పుడొక 

మసీదు ఉండటం చూచి ఆశ్చర్యమూ, విషాదమూ పొందుతారు. అంతకంటె కూడా 

ఆశ్చర్యాన్నీ విషా దాన్నీ కలిగించిన విషయం, వాళ్ళిద్దరిలోనూ ఒకరిమేనమామ 

ఇప్పుడు శుద్దధాందస ముసల్మానై మసీదులో కూచుని మతతంతునంతొ భ క్తి శోద్ద 

లకో నిర్వహిసూ ఉండడం. సారాయణభట్టు మనస్సు విరిగింది. ఆ వూరికీ కనకూ 

ఇక ఇలాకా లేదని వచ్చిన దారినే వెనక్కు కాశీకి వెళ్ళబూనుకొన్న ప్పుడు, అంత 

రాత్మలాగా మాట మాటకూ అడ్డుతగులుతూ, ఉదేకాన్ని వివేకంకోటి అ. డుకొంటూ, 

అతని సహచ్చాతుడూ స హపధికుడూ అయిన పుల్లంభట్టు నిలవేస్తాడు. ఛ ధాద సమూ, 

త డీ కొట్టుకొంటాయి. విశ్వాసమూ వేదా పహకోంటాకు. 

హాస్యానికీ, తద్వారా విజ్ఞానబో ధకూ మంచివీలు. 

మేచ్చులు గుడికూల్చి మసీదుకడితే దేవుడెందుకు ఊరకుండిపోయాడో, 

నారాయణభట్లు చదువుకొన్న శాస్త, es ఎక్కడా రాసిలేదు. దేవుళ్ళకు 

పొట్టు వచ్చిందీ లేనిదీ తెలియదుగాని, పొట్టకు వ హా తం పాట్లువచ్చిన మాట పుల్లం 

భట్లుకు బాగానే యెరిక. “సాపాటుమాట” ఒక్క కే ఇప్పుడు అక్కరకు వచ్చేదీ. 

ఇలా వాళ్ళను ఏడిపించి తాను నవ్వుతూ అప్పారావు సొధించదలచుకొన్న 

పరమార్హం, వట్టి అవహేళనం మాతం కాదు. ము స్లిములెవరో పరాయివాళ్ళుకూడా 

కాదు, ఎన్నడో ఏదో జరిగిందని ఇప్పుడు క ఆ పెంచుకొని కొట్లాట లకు 

దిగడం తెలివితక్కువ. దేశభ క్రి గేయంలోనూ ఇతరత్రానూ ఈ హిందూ. ముస్తిం 

భాయీభాయీ వ్యవహారమే (పస క్రమౌతుంది.*మతం, మనుషుల మనస్ఫులనుచీల్సి 

రణరంగాలనూ జన సుక్షోభాలనూ సృష్టించగూడదు. కన్యాభల్క నాటకంలో 

* “నిన్నవచ్చా రింగిలీషులు మొన్న వచ్చిరి ముసలుమను లటుమొన్న వచ్చినవాడ వీడని 
మరచి వేరులు షెట్టుకోకోయి” అని రానికొట్టివేసిన చరణం, చార్మితకంగా నప్పినంతగా 

పహెందవులకు మానసికంగా నచ్చుబాటుకాదుం 
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ఏ మారుమూలలోనో ఒక ముసల్మానుని గురించి పరోక్ష (పసావన ఉందని వెతికి 
తీసి ఆ నాటకపు సర్వతోముఖ సమగత గురించి వర్తించిన వాళ్ళకు కొండు 
భత్తుయం నాటకంలో నేగాక, ఈ కథలోనూగాక, మి పేరేయిటీ్? లో పీవ 
సాయెబు ఉండనే ఉన్నాడు. అప్పారావు రాసి పెట్టుకున్న కథా పణొళికలలో 
మరిన్ని తార్కాణాలు : 

అ తరువులు పూదొతులు అమ్మే సాయిబు. అత్తరువు సాయిబుకో 
పాటు, ఒక జ్యోతిష్కుని, భూతవై ద్యుజ్డ (పచేశ పెట్టాలి, అవసరమనుకుంపే 
ఇంకొక ముసల్మాను మి(తుణి పరిచయం చేయాలి. 

ఒక ముసల్మాను ఒకానొక (బాహ్మణ కన్యను పెళ్ళిచేసుకోవాలను 

కుంటాడు. అతనొక రాష్ట్రానికి ఆధిసతి. ఆ పిల్లకు వివాహమవుతూ వుంటుంది. 

అతను ఆ వివాహమును ఆపు చేయిసాడు. ఆ పిల్ల మహమ్మదీయుల వాతాన్ని 

స్వీకరిస్తుంది. కొంతకాలానికి అతను ఆమె చాలా 'యిష్షంగా వుంటారు... 

ముసల్య్మానులేకాదు, కస స్తవుల్లో మతాచార్యులు (రివ ర౦డు) ne 

యూరోపియన్ల'ని ఇటీవలి వరకు పేరుబడిన ఆంగ్లో_ఇండియన్లు ఇంకా అసలు 
సిసలు సీమదొరకూడా ఈ కథశకొలాల్లోనూ దర్శనమిప్పిసున్నారు. వివిధ మతాల 
నటుంచి, ఒక మతంలోనే ఉన్న తర అప్పారావు దృష్టినుంచి తప్పించుకో 
లేదు సరిగదా, తన కథల కన్నిటికీ మకుటాయమాన మైన దాన్ని రాయించాయి. 

దానీ పర్య యు కురేమల? 

శె వమూ వె ష్షవమూ ‘Dye స్వరూపం ధరించినప్పుడు, జాతులకూ మతా 
కా గల వెరంకంటె ఘోరమైన పోరే తలెతి, దకీణ భారతదేశాన్ని రక్త 

తటాకంగా మార్చింది. పామరులను ఆశయించినందుచేత “ద్రవ త్తి త్” “పేరుతో 
అసహిష్షుత పెచ్చుమీరింది. శివకేశవ సమన్వయం సరేసరి, ఈ ఇంటిమీది కాకి 
ఆ త. మీదికి వాలగూడదన్నంత టి పట్టింపు, మాటకు మాటా చేష్టకు చేష్టా 
రెట్టింపు.* ఇది పూర్తిగా అసహనమూ కాదు. ఎందుచేతనంపే, “పీర్తవండగ 
హిందువుల కనేకులకు. గోకులా షమి లాగానే (ప్రియమైన పండగ పోయింది. 
“కాఫి ర్లూ" (K&fir5) ముసల్మానులూ గ్రామ జీవితంలో ఇరుగు పొరుగు ఒద్దికను 
అవసరం కొద ద అలవరచుకొన్నారు, ఎటొచ్చీ హైందవ “మతంిలోని అంతర్విఖే దాలే 
(పాణాంతక "మౌతూ వచ్చాయి. వాటికి సంబంధించే ఈ గొప్ప కథ, 

* కన్యాశళుల్మ_ంలో గూడా ఈ పట్టింపులూ పంతాలూ వ ర్తి తాలు, మనవాళ్శయ్య, 
వీరేళ పాతల ద్వారా దీనిని నిరూపించాడు, 
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రచయిత ఎక్కడా నోరు విడిది చెప్పకపోయినా, ఈ కథాస్తలం విజయ 

నగర సమీపాన గల రామతీర్ణాల అని ఊహించుకొనే అంతర్షతాధారాలున్నాయి. 

ఈ (పాంతాల ఒక ప్పుడు బొద్దమూ జె నమూ వ్యాపించి ఉండేవని, గాంధార శిల్చ 

సం|పదాయానికి చెందిన అద్భుత బుద్ద (ప్రతిమలు అక్కడక్కడా పడి ఉన్నాయని 

ఆయన గమనించి రాసి పెట్టుకొని ఉన్నాడు కూడా, కలకతా మ్యూజియంలో వాటిని 

కళ్ళారాచూచి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అలాంటి బుద్ద విగహమొకటి అక్కరకు 

వచ్చింది. కథాస్తలంల్ అటక గ(గామర జ శె వులు దాన్ని శవవ్నిగహమనుకొ ని 

పూజ చేసున్నారు. శె వుల నాయకుడై న జంగం శరభయ్య దాన్ని ఒక దొరకు 

అమ్మ జాపాడు కూడా. తత్ఫలితంగా ఆ “నంది కేశ్వరుడి అవతారం” బడితె 

పూజకు భయపడి కట్టురాళ్ళు తెచ్చుకొని వుడాయించ వలసివచ్చింది. ఇక విష్ణు 

సలం ఉంది. ఇటీవలి కాలంలోనే దాన్ని విజయనగర రాజాలు ఏర్పాటు చేశారు, 

సాతాని మనవాళ్ళయ్య వై ప్రవులకు కెపాను. శరభయ్య నంది అంశలో పుడితే, 

తాను “గరుడాళ్వారి నఖాగ”మెనా కొకపోతాడా ? ధర్మ కర అయిన రంగా 

చార్యులు, ఆయన కుమారుడు కృష్ణమాచార్యులు, అతని భార్య నాంచారమ్మ 

“జ్ఞానులు”. వాళ్ళు శె వులకో తలపడరు, కేశవుడే అధికుడై నా శివుడు అల్పు 
డేమీకాదు. దేవుళ్లు తెలివై నవాళ్ళు. ఒకళ్ళ నొకళు పూజించుకొంటారు. వాళ్ళ 
భకులతోనే వచ్చింది బెడద. ఆ వూరి నాయకు “సోమం కలవాణ”. లక్షాధికారి 
సారథి నాయుడు వై ప్రవుడై ద్వాదశి ద్వాదశికీ "స్వామి వారికి “రాగభోగాలు” నడి 

స్తూంచే, అతని బావమరిది రామినాయడు చక్కెర పొంగలి ఆరగిస్తున్నాడు. 

హైదరాబాదు పాంతం నుంచి వచ్చిన శివాచార్లు సారథినాయడి మనస్సు తిప్పగోరి 
నిష్టుల గుండం తొక్కు బూనుకొన్నప్పుడు, ఈ పెద్ద కథలో అసలు కథ 

మొదలౌతుంది. 

గుండం తొక్కడం వగె రా “తామస” వ్యాపారాలు. వై షవంల్ వాటికి 

తావులేదు. అయినా మనవాళ్ళయ్య వినడు. రాత్రిపూట మీటింగు పెట్టి నె తికి తెచ్చు 
కొన్నాడు. వై ష్టవ భ క్తాగేసరులందరూ చివరకు తననే అగ్గిలో తోసి బుగ్గిచే సేటట్లు 
న్నారు. తూకమే వేసే తాను “పది యిరవై మణుగుల పట్టు.” గుండంలో దిగి 

బతికి బయట పడడమే 1 కూరుకు పోవడ మొక్కటే మిగిలేటుంది. నిజంగా ఒక 

అరగడియసేపై నా తాను గరుడాళ్వారు కాగలిగితే, యెక్కడీకై నా ఎగిరిపోయి 

(పాణం కాపాడుకోగలడు, 

సొతాన్లూ, నాయలూ, 'రామినాయని సారాదుకాణంలో “రహస్య శేవ” 

bi 
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సే వించి వచ్చి ఉన్నారాయె. వాళ్ళు మనవాళ్ళయ్య మొర ఏ నేట్టుగా లేద. 

“చులాగ్గా డేగలా” వున్న రామానుజయ్య మీదికి ఈ బరువు తోద్దామం పే, అత 

గాడు “మంద” లో మాయమయ్యాడు. పోనీ, తాను నీళ్లలో దూకేందుకు గూడా 
వాళ్ళ ఒప్పుదల చెయ్యలేదు. చివర కొక ఎత్తు ఎతాడు కెప్తాన్ మనవాళ్ళయ్య. 
ఉత్సవ విగహం ఒకటి నె తికి కట్టుకొని నిప్పులో ఉరుకుతానన్నాడు. సరే, 

విగహం బదులు రంగాచార్యుః ల వారినీ నిద్దర మంచం మీదినుంచి సె మీది గుడ్డ 

యినా లేకుండా మోసుకొచ్చారు. తన ప్మతరత్నం కృష్ణమాచార్యులు క 

"కెక్కి. దాకుంన్నాడు. ముసలి వాల్లే నిప్పులో తోసే బట్టున్నారని కోడలు నాంచారమ్మ 

ఉఊ్యగురాల్లై బయల్రేరి వచ్చి, గరుడాళ్వారి నథ్యాగమైన సాతాని మనవాళ్ళయ్యకూ 
చక్కెర పొంగలి భక్తులైన నాయళ్ళకూ బుద్ది జెప్పి, చివరకు పీరుసాయెబు చేత 

గుండం తొకంచి, అసలు కథను ముగింప చేసింది. “యే మత మైనా (పప తి 

వున్న వాడికి తోవవుంది,” అని రంగాచార్యుల సూక్తి. దానికి పత్యక్ష తార్మాణ 

పీరుసాయెబు. “కపీరుదాసంత భ కుడు “౫ “వెండి పీరు వకటి రెండు చేతులా 

పట్టి” భీమునివళ గుండంలోనుంచి నడుచుకుపోయిన వీరుడు. సీరై తేనేమి, 

ఉత్సవ వ్మిగహమైతేనేమి ? నాంచారమ్మ అన్నట్లు, వై ష్షవులంటే మరెవరు, 
తురక లే. 

పీరు అనేది యేమిటనుకున్నారు 2 శ స్వామివారి తిరునామమే. 

నాంచారమ్మ నమ్మి ఈమాట ఆన్నదో లేదో గాని, అసలు కథ వింటూన్న 

శాస్త్రులుగారు మాతం కలియుగంలో దేవుళ్ల సంకరం గురించి బాధ చెందాడు. 

అయితే అంతలోనే ఆయన తన మనస్సును సమాధాన _ పెట్టుకొంటూ, శివుడన్నా 
విష్టన్నా, పీరన్నా, బుద్దుడన్నా. ఆ పరమాత్మ మట్టుకు ఒక్కడేగదా, అనగలిగాడు. 
కిగసానులా, కాదు, కిరాతకుడిలా, దేవుళ్ల నందరినీ పీనుగులన్న ఉక్కుపిండం 

వెంకయ్య సూచించిన పద్ధతి మ్మాతం కిరాతకంగా లేదు. చేవుళ్ళంతా చేరి ఒక్క 
అయితే, వాళ్ళనందరినీ ఒక్కచోచే చేర్చి అందరూ కలిసి ఒకేమారు ఒకేలాగు 

పూజిస్తే సరిపోదా ? వెంకయ్య కూడానా _సీకుడు కాదు. కౌకుంపే కాస హేతు 

న్్ "బుర్దుడూ వగె రా “దేవుళ్ళు” ప్రక పురుషులై ఇప్పుడు భన 

కొంటున్నారు గాని, , లేకపోతే ఈ శరభయ్యలా, మనవాళ్ళయ్యలా వట్టి మనుష్య 
మా(తులేగద : ఇక రామ్మూ ర్తి ఉన్నాడు, “శతపెంకె”. పురాణాల గురించికూడా 

సందేహాలే. సర్వ దర్శన సారసం[గహం, బుద్దచరి తం వంటి [గంథాలు చదు 

వుతూ, గురువు గారైన శాస్తులనే వాదంలో ఎదుర్కొని మెప్పించగలడు. అసలు 



ఈ పాాతలకోనే ఈశః కథ మొదలై ౦ది. అలాగే ముగింపుకు వచ్చింది. వాళ్ళంతా 

కలిసి “మా పట్నానికి యెనిమిది మెళ్ళ దూరంలో” ఉన్న రామగిరి అనే విమ్తు 

క్షేతానికి వెళ్ళి ఉండగా, శాయన్నభు క చెప్పిన అసలు కథను వింటారు. 

ఇలా కథలో కథ దూర్చి మొతానికి విశ్వసనీయతను కలిగించే విధంగా 

నిర్వహించాడు రచయిత. వర్ణనలు కొదిగా వున్నాయి, అవి స్తళంగురం పి గ 

మైన ముదను మనస్సులపై వేసేవే. ఉదాహరణకు _ 

_మూడోనాడు రాతి భోజనం చేసుకొని, డాబామీద నలగురమూ 

కూచున్నాం. చిన్నగాలిరేగ, కోటలో కొబ్బరి మట్రలు అల్లాడ ఆరంభించాయి 

యెదట డేవుడికొండ |బహ్మాండమెన మహాలింగమువలె చీకటిని చీల్చుకొ 

మిన్ను ముట్ట మనిషి యొక్క. అత్యల్పతను సూచించుచు, యేదో చెప్పరాని 

చింతను భీతిని మనసు స్ఫులకు కలుగజేయుచుండెను. దేవతలు పూజచేసిన దివ్య 

కుసుమములవలె చుక్కలు శిఖరముచుట్లు చెదిరి వెలిగెను ...___ 

ధూర్జటి “ఉదయ్మగ్రావము....” పద్యంలోని వర్తన లాంటి దిది. కథా గతి 

పాత్రలే ఈ వర్హనచేసేవి. వాటి మనస్థితికి తగినట్లు గానే ఉన్న వర్తన. మళం 
గురించి శివకేశవ భేదంగురించి సాద గురించిన ఇతివృత్త తం కాబట్టి దానికీ 

దీనికీ అమరిక. 

“మూరుల” మత విశ్వాసాల వికృత రూపాలను అవహేళన చేయడంలో 
రచయిత, కన్న అవకాశాలనన్నిటినీ పూర్తిగా వాడుకొన్నాడు. మనవాళ్ళయ్య 

“స్తూలకాయం, బద్బెనామాలు, రాగిధ్వజం,” ఉపాదానానికి వచ్చి పెజక ఎగరకొే 
టట్టు” చదివె సత పాఠాలు - ఇవిచూసి కలేక్షరుగారి గురం బెదరి కలెక్ష టుగారికి 

కోపంవచ్చి మనవాళ్ళయ్యుకు ఐదురూపాయల జాల్మానా పడడం ఒకటి; గుహఎదుట 
ర్మాతిపూట వృషభరూపం ధరించి జంగం శరభయ్య “మేసూ” వుంటాడని నమ్మగల 
శె వులు |బౌద్దవి(గహం కోరిన దొర [కిందటి జన్మలో సరమమా హేశ్వరుడని ,శివునాజ 

చేతనే శరభయ్య ఆ విిగహాన్ని అమ్మ జూపాడని, పొరిపోవడంలో “వృషభరూనం 

ధరించి రంకెవేసొ దాపేశాడని, రేపట మాపట కొండ పెనో గోపరంపెనో 

వీరాసనం వేసుకుని ధ్యానమ్ముదతో కనిపిస్తే బాజాభజం|త్రీలకో కదిలివెళ్లి తోడు 
కొచ్చి, కంసాలి ఏరణాచారివేత ద్విపదకౌవ్యం రాయించవచ్చునని కూడా నమ్మి 

ఆశించగలరు. ఈ మూఢభ క్తి - “(పప తి”_పండిళులకు కూడాఉండదు గనకనే 
రంగాచార్యుల ఉదాసీనత, మనవాళ్ళయ్యచేత కల. (బాహ్మాడికి Beets 
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తక్కు వ” అనిపిస్తుంది. మంటలో దూకమన్నప్పుడు, రామినాయనితో మనవాళ్ళయ్య 

పెట్టుకొన్న మరో, అకనిపై జాలికలిగించడ మటుంచి, అతన్ని నవ్వులపాలు 

వేసుంది. 

౨; -అన్నల్లారా ! తమ్ముల్లారా ః పరమ భాగవతో త్రముల్ల్తారా! పయో 

శరభయ్య వచ్చి తాను వృషభావతారమని నిక్కి నీలుగుతున్నాడుగదా, మనం 
Ges దెబ్బ తీదాం, అని కేవలం వై ప్రవాభిమానంచేత, నేను గరుడ 

వేషం వేశానేగాని, ఇంతభారవై (న శరీరంతో “నేను గరుడాళ్వారిని యెన్నడూ 

కానేరనే! ఆ మాట నాకు 'శెలియదా? రామానుజయ్య అయితే, చులాగ్గా 

డేగలా వున్నాడుగనక, అవశ్యం అతగా డే గరుడాళ్వారి అవతారం. అతజ్ల 

గుండం తొక్కమనండి. నేనుగానీ నిప్పుల్లో కౌలు బెట్టానం టే గజంలోతు 

కూరుకుపోయి చస్తాను, రామానుజయ్య తేలిగ్గా వున్నాడు; అంటీ అంటనట్టు 

చపచప అడుగేసుకుపోతాడు, అన్నల్లారా : న్యాయం ఆలోచించండి!... 

వెష్షవుడై నవాడు అగ్గితొక్క గూడదంటూ, ఏదై నా hs లసిన సే 
మొదట 'ఘామిసీ తర్వాత జలొన్నీ వ కొబట్టి, కావలిస్తే యీ నిశీథంలో 
విష్ణు నామస్మరణచేసూ అమాంతంగా సీతాగుండంలో వురుకుతా నంటున్న మన 
వాళ్ళయ్య “సృధివ్యాపశ్వేజోవాయు రాకాశాత్ ” కిచ్చిన అర్హ వివరణ సందర్భం 

కూడా, ఈ హాసు రసోత్సాదనకు మరో అవకాశం. 

ఏళ్ళంతా ఒకెత్తు, నాంచారమ్మ ఒక రె ఒకెత్తు. సంస్కృతాం[ ధాలు చదువు 

కొన్నదని, గొంతెత్తి కమ్మగా పురాణాలు చెప్పగలిగినదని ఆమె గురించి చెబుతూ 
“ఆయింటికి వెలుగుతెచ్చినదిిఅంటాడు శాయన్నభు క, ఇద్దరుబిడ్ల లతలి, అనికూడా 

ముందుగా ఆమె గురించి తెలుస్తుంది. “రూపమూ, రూపానికి సదృశ మెన గుణ 

సంప త్త కలిగిన నొంచారమ్మ "పెకెంకో లోపల అంతమనిషి అని, విపక్సమయంలో 

గాని శెలిసిరాలేదు. భ్ ర్త కృష్ణమాచార్యులు “సంస్కారెగాని విశేష (పయోజకుడు 

కొడు” కాబట్టి “యిల్లూ దేవాలయం కూడా ఆమే చక్క బెట్టుకుం టారు.” అంత 

మామే లోకులకు అంతదాకొ తెలిసింది. ఆ రోజున నిదమంచం మీదినుంచి 

మామగారు నాయళ్ళ దౌర్జన్యం మూలంగా వెళ్ళిపోవలసి వచ్చినప్పుడు, నొంచారమ్మ 

దక్షత వెల్లడై౦ది. ఆమె మొదటిసారి కథారంగం మీద అడుగు పెట్టడమే, వీరోచి 
కంగా ఉంది. ఉత్సవ విగహం పట్టుకొని తానే గుండం తొక్కుతానని రంగా 

చార్యులు అనగా, “అయితే లె.డోయి :” అని మనవాళ్ళయ్య మందను లేవదీస్తు 
న్నాడు. పెద్ద (ప్రాణానికే ముప్పు మూడనుంది.... 
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_అంకట ఆ రావి చెట్లు మాను చాటున గప్పున ఒక వెలుతురు పుట్టింది. 

అందరూ ఖీతిల్లారు; నిషాలు దిగజార జొచ్చాయి. వెంటనే మాను వెనుక 

నుంచి ఒకచేత కరదీపము, రెండవచేత నూరక ఈ పటుకొని, వుంగరాల జుతు 

గాలికి తూగులాడుచుండగా, నిబ్బరంగా అడుగులేసుకుంటూ వచ్చి నాంచారమ్మ 

మామగారి పక్కను నిలిచి, ఆయన రెక్కలు పట్టుకొవి వున్న నాయల వంక 

వాకు మొన జూపి “దుష్పుల్లారా యీ పరమ పవ్మితమెన (బాహ్మత్లే వొదులారా, 

బాకుకు బలి యిచ్చేదా?” అని అడిగినది... 

పొట్టివెనా గట్టి పశ్నలతో, ఎదురు సవాళ్ళతో, మనవాళ్ళయ్యనూ రామి 

సాయీ ఆటకట్టించింది. వాళ్ళ బండారం బయట పెట్టించింది. “నము మాను 

గారి పేరు స్మరిస్తూ గుండం దొక్కుతాను, నౌ వెంట 'రాగలిగిన వెషువు లవర్రె సో 

వుంపే, రండి :” ఎవరూ కదలేదు. తిర స్కారంతో నవ్వింది. ముసలి వాటే 

వ. తోయడానికై తె, వాళ్ళంతా ఏీరులే. పీరుశొయిబును పిలిపించి పీరు 

మహత్యం” వర్తించి, న్. దొక్కేపని అప్పగించింది. ఆ కథ అలా నడిచి 

సోయరిది, ఇక నాంచారమ్మ అవతారం చాలించాలి. ఆ నిష్యుమించడం 

శృంగార రసాధ దేవతలా న్నిష్కుమింవింది. ఆశ్చంగారమంతా తన కృష్ణస్వామి కే. 

నరకాసురుడితో 1 యుద్దానికి బయలుల్తేరి వెళ్ళిన సత్యభామ ఏర, శృంగారాల 
నొకుకతూ చూపింది. నాంచారమ్మ ఆ రెంటినీ ఒకదాని వెంబడి మరొకటిగా 

చూపుతున్నది, 

__అంతా చల్తారగానే అటక మీదనుంచి కృష్ణమాచార్యులు దిగాడు, కష్ట 

సొధ్యమును సాధించిన సంతోషముతో నాంచారమ్మ కరదీపం తిరిగీ చేత పూని, 

యింటికి సవిలాసముగా నడిచి పోవుచుండగా, పెనిమిటి యెదురై నప్పుడు 

మె (పేమ పరిహాసములు పెనగొను దృష్టితో చూసెను. ఆ దృష్టి తనకు 

దేవత్వమిచ్చి తన్ను అవతారపురుమణ్లి చేసిందని కృష్ణమాచారి మర్నాడు నాతో 

చెప్పి ఆ అర్హంతో శోకం రచించాడు, 

కథాస్టలంలో జక మరుపు మెరిసీనంత స సే నిలిచ, ఉన్న (పతి క్షణమూ 

హృదయ సృందనానికి ద్రుతి కలిగించిన కార్యశూరురాలు, ఈ నాంచారమ్మ 

అప్పారావు సృష్టించిన న ప్మాతలలో విశిష్టమైన స్తానానికి అర్హురాలు. కథకు 

గొప్పదనాన్ని కలిగించడానికి గొప్పదిన పాత ఒకటి ఉన్నాచాలు, పనికిమాలిన 

పదుగురు వ్య కులలో తెలిపి, న ఒక్క నాంచారమ్మ, రాలలోరత్నమే * 
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వ్యక్త కులుగా అ్మపయోజకులేగ ని, రామి నాయడూ మనవాళ్ళమయ్యా | (పభృతులు 

మచ్చుతునక ల్లాంటి పా తలు. Soe నాటకంలో సొరాయి దుకొణంవద్ద 

తారసిల్లే పా(తలకు ఏట్తో దగ్గర చుట్టరిక మే కద్దు. 

బతికి ఉంపే మరిన్ని కథలు రచించే వాడని అనుకొ నేందుకు వీలుగా 

తన “నోటు బొక్కు"లో కథలకు సనికివక్చే ముడి వస్తువును సేకరించుొని 
ఆ అస్టిళకలాలను అతికి రక మాంసాదులను జక పేన్ కమునతే, అప్పారావు 

గతించాడు. పాతలు కొన్ని కోలీ కొన్నికాలక,ముక, లె కొన్నీ బంకమన్నుగానే 
కొన్నీ, దొంతి గట్టుకొని ఉండిపోయాయి. 

'వేళ్యా సమస్య గురించి మరో కథ రాద్దామను కొని, ఇంగ్లీషు పద్ధతులం పే 

నచ్చని తండి, దివ్య జాన సమాజ భావాలుగల ఒక ప్యతికొ సంపాదకుడు, 

బి. ఏ. చదువుతున్న తెలివైన ఒక కుురవాడు లాంటి పాతలను నోట్ చేసిపెట్టు 

కొన్నాడు. ఒక క్రశ్చియను మతబోధకుని ఇంట తలదాచుకొని తర్వాత బోనెక్కి 

కోర్టువారికో నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడిన యువతి, ఇంటికంటు జై లే సదస్తు అనుకొని, 
అంతమాటా అనేస్తందికూడా. నాయకుడు (ఆమెను _పేమించినవాదు 

జామీను ఉంటానికి సందేహిసాడు. ఆమె బోగంపిల్లకొబట్లి, వదిలి వేస్తే “యాంటీ 

నాచ్” పార్టీకి తీరని నష్టమని క లెక్షరుకూడా అనుకొంటాడు. కాబట్టి జైలు తప్పదు. 

ముసల్దొక తె (ఈ యువతిని పోష షిస్తూ సానిపనికి డింపదల చిన "రక్కసి వచ్చి 

(పాథే సేయపడినా, యువతి మొండికేస్తుంది. దరి దమంజకే తనకు భయంలేదు. కాయ 
కష్టానికి దరి దానికీ చుక్కెదురు, రెక్కలు విరుచుకు పనిజేసి తన అవసరాలూ 

ముసల్తాని అవసరాలూ సంపాదిస్తుంది. లేక, బలవంతాన మళ్ళీ తనను అధ్వాన్నపు 

అడవీవంటి సొనిపనిలో కే దించితే, నుయ్యో గొయ్యో ఉండనే ఉంది. విడుదలై 

వచ్చాక, (పేమంటూ మరొకటంటూ నాయకుడు మళ్ళీ తారసిల్లుతాడు. అయితే 

అతనంచే ఆమెకు నమ్మకంలేదు. వీళ్ళ నాన్నను వాళ్ళ నాన్న మోసంచేశాశని 
నాయికకు నాయకునిపై మంట. తన తర్లిని 'పెళ్తాడకుండా నే తనను పుట్టించిన 

ఆ తండి “రాక్షసు”డనిపినున్నాడు. ఆ మాసే మరెవరై నా అంటి తాను పడదు, 

ఈ నాయకుడు నిజానికి గిరీశం, మాయవేషం వేసుకొచ్చాడు. సొగసైన మనిషి 
“అరుంధతినై నా చెరపచ్తు మహాయోగ్యుడు.” 8 

మరో రచన, పూరి అయితే నవలగా రూపొందివుందేది. ఇంగ్రషున 

రచించిన కొన్ని ఘట్టాలను అవసరాల సూర్యారావు అనువదించి పోయాడు, దీనిలో 



సపాళ్వాలు తేలి 
అనాలే 

కూడా వేళ్వా సంతానంమీదనే। అప్పారావు *చూప్పపడింది. విశాఖపల్నపొంకప్ప 

నాయు డొకొయన నీలగిరీలో తన ఇద్దరు కుమా శెలకో ఉండిపోయాడు. ఆ లా 

స వుంపుడుగ తె బిడలు. తమ జన్మ రహస్యాన్ని వాళ్ళనుంచి దరీష్రరం లే 

పోయాడు. ఇంటికి వచ్చి పోయేవారిని సత్కరిస్తూ నే ఒక కంట కని పెట్టివుంటాడు. 

ఒకనాడు వానలో చిక్కుకుపోయిన ఇద్దరు పెద్దమనుషలను ఆ ఇంటికి తీసుకొచ్చి 

ఆతిథ్యమిస్తూ తన విడ్ల్డలను పరిచయంచేసాడు. ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు 'నేనుు అనే 

వ్యరి కి మరొకడు “కపి అనే వ్యకి కి, కవి స్లషహ్హుషు అ.దాన్ని మెచ్చి ఆమె 

వద చనుపు సంపాదినాడు. ఆ ఇంటి యజమానిపేరు బాలయ్య నాయుడు 

కరర కులం గురించి. కులమిచ్చే హోదాగురించి ఆయనకే ఎక్కువ గురి, 

అతిధు లిద్దరూ బ్రాహ్మలు. పూర్యం దక్షిణాదిలో రాజ్యంచేసిన కుటు. బంళతో 

చుట్టరికం వాళ్ళ గొప్పదనాన్ని తమకు స్మకమింపజేసింది. “మా పూర్వీకులూ 

(చబాహ్మలూ వొకేపం కిని భోంచే సేవారు. ఆరోజులు వెళ్ళిపోయాయి 

లెండి” ఇదీ అతని ధోరణి, (వ్రాహ్మలె వుండికూడా ఆచారం పాటించని 

“ఎడ్వాన్స్డ్” మనుషులు వీపు, అలాంటివాళ్ళం'ే ఆయన కాచే నిఘాలేదు. ఎవరు 

చేసిన కాఫీ అయినా తాగడానికి అభ్యంతరం లేదుగాని “=న్నం మటుకు (బాహ్మలు 

వొండితేనే తింటాను” అనే (బ్రాహ్మణాతిథిని ముహా గౌరవిసాడు. మామూలు 

మనుషులు కులాల కట్టుబాట్లు పాటించ వలసిందే. వర్ణాశ్రమ ధర్మాల గొప్పదనం 

తెలిపిన మనిషి వాటిని ఉల్లంఘించవచ్చు. జ్ఞానికి ఉండవలసిన స్వేచ్చ అజ్జానికి 

కూడదు; వికటిసుంది. మహర్షులకూ సరత వాళ్ళకు వేడాఇదే. వాళ్ళ శేది 

దినసరితిండో, ఏళ్ళ కది విషతుల్యమౌవుంది. ఈ మాటలన్నీ తనకొక మహారాజు 

చెప్పాడట, (ఇతను ఆనంద గజపతి లాంటివాడై తే, ఈ బాలయ్యనా యుడు 

మ।దాసులో ఆనందగజపతి తాలూకు ఆ సిపాసులుచూసే దబాలయ్యనాయుడే 

కావచ్చు. పైగా, రామతిలకమనే వేళ్యకూ బాలయ్యనాయుడిద్వారా ఆనందగజపతికి 

ఇలాకా "ఊం డేదికూడా.) 

ఈ 'నవలిలో ముఖ్యప్మాత సౌదామిని. పరపురుష సందర్శనంకూడా 

అలవాటులేని అసూర్యంపళ్య, పేరుకుతగిన రూపసి, పైగా సిగ్గరి, తండిగారు 
అన్ని కట్టుదిట్టాలూచేసి పెంచుతున్నారు. ఇంటికివచ్చిన అతిథులు కొన్ని మర్యాదలు 

పాటించాలి. ఏకాంతంగా ఉంటున్న ఇంటివారి గుట్టుమట్లు లోకంచెవిలో ఊద 

గూడదు. “నా ఇషంలేనిదే మా అమ్మాయినెవరూ చూడకూడదు. ఎవరితోనూ 
మా అమ్మాయి మాటాడకూడదు. పెళ్ళీడువచ్చిన పిల్ల, తన గుండెల్లో కుంపటే” 

౧౧ 
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"పె గా అందగ తె. “కో అంపే కోటిమంది 'పెళ్ళికుమాళ్ళు _ జమీందారు బిడలు 
జు par.) యె 

కూడా_వచ్చి అరిసారని అతనినమ్మకం. నిజంగాకూడా ఆమె అందం అంతటిదే జాను, 
ayer.) 

.... ఆ అందం కొండలకులేని అందం. ఈ భవనం వొక దేవాలయం 

ఆమె వొక దేవత, నీలగిరికీ ఆకాశపు అంచులకీ అందని అందాల అప్పరస,. 

“రకరకాల పూలపరిమళాల గాలులలో ఆమె సాగసు. దేనిసౌకుమార్యమెనా 

ఆమెదే. విశ్వమంతటా ఆమె తేజస్సు. ఆకాశంలో చుక్కలు ఆమె ఆభరణాలు, 

తెలని వెన్నెల కదా ఆ పిల. 
య (ag) 

చిన్న ఆడ నెపోలియన్ 'లాంటి ఆ పిల్లి, అమాయక మెన బేలిగుండెవల్లకూడా 

అధికొరం సంపాదించుకొంది, (పేమించడమేగాని ద్వేషించడం ఎరగదు. కాబసే 

సర్వాధికారిణి. ఇంకకూ సౌదామినికి పెళ్ళి గిట్టదు. ఒకడికి జీవితాంతమూ లోబడి 
ఉండడం దాస్యమనే ఆమెభావం. తాను స్వేచ్చ నిండిన వాతావరణంలో పుటి పెరిగి, 
ఇప్పుడు మగవాడి కెందుకని అమ్ముడు పోవాలి? బర్త సరిపడకున్నా భార్య సంసొరం 

కాడి మోయవలసిందే కదా 1 విడాకులు లేకపోయె. భర్త భార్యను విడిచినా భార్య 
భర్తను విడిచినా అరిటాకూ ములూ చందమే. “శవి” సౌదామినిని మచ్చిక చేసుకున్నాడు. 
పేయసీ” అని పిలుసున్నాడ:. ఆయుధ [పయోగం నేర్చి ఆత్మ రక్షణ చేసుకో 

మంటున్నాడు. అదీ అక్కరకు వచ్చింది. సౌదామినిని ఎత్తుకుపో జూచిన జమిం 

దారుని ఆమె చాకుతో పొడిచి బయటపడింది... “డేగబారినుండి తప్పించుకొన్న 
పిట్టలాగ” ఇంటికి పారిపోయింది. గాయాలతో “కవి” రికా మీద ఇల్లు చేరాడు. 
గురం మీద పోతూవుంపే జమీందారును ఎవరో దొంగలు పొడివారని ఆమర్నాడు 

ఊల్లో ఒక వార్త పొక్కింది. 9 

చివఠగా పేర్కానవలసిన మరొక కథా [పణాళిక _ ఇది నాటక కథ-_1895 

లో నే అప్పారావు “స్కెచ్” చేసి డెరీలలో రాసుకొన్నాడు. ఆయన సొంత మాట 
ల్లోనే అది ఇలాగుంది : 

ది యూరేషియను (డ్రామా. ఒక గొప్ప “సివిలియను, ఒక కొండ 
జాతి స్త్రీని వుంచుకుంటాడు. అతనికి ఇద్దరు సంతానం. ఈ ఇద్దరూ ఇంగ్లండులో 
పెరిగారు, పరి స్టితుల (పభావం వలన తల్లీ పిల్లలూ ఒకరికొకరు దూరమౌతారు 

అతను ఆమెకో సంబంధాలను తెంచుకుంటాడు. అతడు ఎక్కడ వున్నాడో , అతని 
ఆనుపానులేమో ఆమెకి తెలియదు. ఒక ముసల్మాను వ రకుడు ఆమెకు ధనం 
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యిసూ వుంటాడు. ఇంటికి కొవలసినవసువులు తెచ్చి పడవేస్తూవుంటాడు. ఇతను 

మొదట బట్లిరు, తర్వాత వ రకు డెనాడు. కొంత కొలానికి ఆమె కొడుకూ: 

కూతురూ తిరిగి వసారు, కొడుకుకు తన తలి కొండజాతి స్తీ అని మొదట 

తెలియదు, తన తం|డ్రి చనిపోయాడని అనుకుంటాడు కాని అతను ఇండియాకు 

రాగానే పరిస్షితులన్నీ అవగాహ నౌతాయి. ఇంటికివచ్చే సష్షయిలు కొన్నిరోజుల 

నుంచి ఆగిపోతాయి. కూతురు పనిచేనూవుంటుంది. ఆమెకు చదువు వచ్చును. 

సప్తయిలు బంద్ అయినప్పుడు, అట్టి సన్నివేశంలో నే పిల్లలిద్దరూ ఇండియా 

చేరినట్లు చితించేదా ? 

ఆ యూరోపియను ఒక పిల్లను 'పెళ్ళాకుతాడు. అతనికి పిల్లలు కలుగు 

తారు. దగుల్బాజీ. ఇంకొక పిల్లను _పెమిస్తాడు. 10 

ఆంగ్లో-ఇండియన్ల పట జాలి కలిగించడమే ఈ నాటక రచనలో అప్పారావు 

సొధించదలచుకొన్న సరమ పయోజనమని తెలుసుకొన్నప్ప్వుడు. సాహిత్య సృషిలో 

ఆయన మనస్సు ఎలా పనిడేసేదో వివరించవలసినపని ఉండదు 1! “ఈ సంకరులను 

యింగిలీషులు పెమై క్షోభకు యింగిలీషలే తలవంచుకునేట ట్లు నాటకము (బాయ 

వలెను నిజంకూడా అంతే. ఈ సమస్యను పూర్తిగా చితించదలచుకొన్న నాటకం, 

“డె రీ సంకల్పదశనుంచి బయల్పడనేలేదు. 

అప్పారావు మనస్సు ఒక సంతు భిత సాగరతుల్యమెనది, అలలన్నీ ఓఒడుకు 
4. యె 

వచ్చి గుద్దుకోవు. పెద్ద అలలో చిన్న అలలెన్నో కలగలసి దానికి తమ తమ 

సతాసు అందించి అణగి దానిలో కలసిపోతాయి. ఒక రచయిత గొప్పతనాన్ని 

నిర్హ్ణయించేప్పుడు, అండదకలోనే అణగారిపోయిన ఈ అల్బపాణులనుకూడా 

గణనలోకి తీసుకోవలసి ఉంటుంది. అలా తీసుకొన్నప్పుడు, జీవిత పరిశీలకుడుగా 

వ్యాఖ్యాతగా అప్పారావు ఆ[క్రమింపగల స్తానం, సొహిత్య నిర్మాతగా ఆక్రమించి 

ఉన్నదానికం టబ, కొన్ని రెటయినా గొప్పది. 

1. గురజాడ సమకాలికులు (వ్యా) : వసంతరావు _బహ్మాజీరావు, గు, శ. జం. హె, 

2. రచయిత : కావ్యసృషి SOOT rs ముత SY 

8. గుర.మా, డె: పు. 98.96, 98.99 

4. ఆణీముత్యాలు: |పవేశిక్ర : అవసరాల సూర్యారావు, పు, 1 
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= (పకృతి అనే పు సకం :గు. రమా. మం; పు. 86.97 

The Art of writlng : Andre Maurois, P. 242 

రచయిత ౪ కావ్యసృషి అ గయ రం మాం మం; పుం 191.159 
(on) 

99 +9 4౪ ముం 10.185 

నవల : సన్నివేశాలు : అ పృ. 199-225 

గు,ర.మ. డె; ప 112.1195 మే 1! 

ఖ్ | పు, 107.1895 మే 4 
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మ స్యా లం 
అవనే 

న 

చ _ 

జమీుంలతి కంపారసాగిణ౦ మరెవరోకాదు, నిన్న మొన్ననే 

చప వోయన జలసూత్రం రుక్షిణీనాథ శాస్ర్రీగారే! ఇంకా సజీవుల ఉన్న ఒక 

స్ఫుపసిద హాస్యరచయితతో కలిసి వావిళ్ళ వేంక శ్వర శాస్తుంలవద్దకు వళ్ళి 
స ఇ ల. 

ఉండినప్పుడు, వేలూరి శివరామళాన్తి తన చెవిలో ఊదిన విషయాన్ని “జరుక్” 

(పసావించాడు : కన్యాఖుల్టు నాటకక ర అప్పారావు కౌదు : 

వెనకటికి పాతికేళ్ళ కితం బెజవాడలో కొందరు (పబుద్దులు ఇలాగే వాదించి 

నప్పుడు డా.బురా శేషగిరిరావు కలగజేసుకొని మందలించవలసి వచ్చింది. 

ఇంతకూ వాళ్ళు చూపిన ఆధారమల్లా యాతా-యుంతిలోని అప్పారావుశై లికిన్నీ 

నాటక శై లికిన్నీ పోలికలేవీ లేవని మాత్రమే. నాటక పాత్రలన్నీ అప్పారావుకు 

_పతిచింబాలై ఉంపేనే ఈ వాదం నిలుస్తుందనే ఇంగితజ్ఞాసం కూడా వౌళ్ళకు 

లేకపోయింది. ఆ వాదమే ఇప్పుడు ివరామశళాస్తి ద్యారా మళ్ళీ (పాణం ను 

కొంది. 

ర్రోన్యాళుల29 రెండవ కూర్చు (పతిని గోమఠం (శ్రీనివాసా చార్యుల 

(బి. సి, వి సాయంకోటి అప్పారావు రచించినట్లు తమవద్ద దాఖలా లున్నాయసి 

వెంక కేశ్వరళా శ్రీ అనడంతో ఈ వాదానికి వెన్నెముక ఎర్పడినట్రయింది. ఆ 

“పెస్' కాపీలో జి. సి. ఏ. దస్తూరితోనే కొట్టి వేతలున్నాయని కూడా అన్నాడు. 

ఆ తర్వాతనే జయంతి కుమారస్వామి అవతార మె తి ఒక “కరీ తయారుజేసి 

తిరువణామలై. పోతూ పోతూ ఆం/ధటవ్మతిక కిచ్చి పోయారు “జరుక్”. ఆయనే 

నాకీ కథ చెప్పారు. వేదం వేంకట రాయకశొస్రీ నాటకాలలో గొప్పదెన /వతా 

వరు(దియంను వెక్కిరిస్తూ అప్పారావు నాటకౌన్ని మిన్నులకెత్తుతూ అప్సు 

డప్పుడు శ్రీశ్రీ (పభృతి మృతులు తన మనస్సును నొవ్వించి ఉండడమే గాక, 

Soe (6లో బ్రాహ్మణ దూషణచేసి అప్పారావే తనకు కోపం తెప్పించాడని, 
స్ రా 
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అందుచేతనే తా నీ అక్షరాల చిచ్చును ముట్టించవలసి వచ్చిందని కూడా లోగుట్టు 
విప్పిచెప్పారు. 

“కన్యాఖులశైం" రభన ఎబోరిది? అనే “క్వెరీతో మొదలె న 
ఈ చిచ్చు, న 

'కన్యాఖుల్యయుిను /(వానినవారు భువోకవి అవ్యొరొథ్రగ్గారే 

అంటూ రెణ్టెల్ల తర్వాత ముగింపుకు వచ్చింది. అమ్మయ్య : కొండను తవ్వనై శే 
తవ్వారుకొని, "ఎలుకనై. నా పట్టలేకపోయారు ఈ చర్చలో పాల్గొన్న వాళ్ళంకాచేరి 
షక్ సియరు రాసినట్లుగా కొన్ని శ తాద్దాలనుంచి లోకమంతా. నె త్తినబెట్టుకొని 

పూజిస్తూన్న నాటకొలను అసలురాసిన అజ్ఞాతవ్య క్తి గురించి ఇంగ్లాండులో తరచు 

ఊహాగానాలు సాగుతుంటాయి కదా, ఆ నంపదాయాన్ని ఆం ధ్రీకరిసే బాగుండు 
ననుకొన్నట్లుందిగాని ఈ రచనకు మరో మహత్తర (పయోజనమేమీ ఉన్నట్లు కని 
పించదు. 

ఆ చర్చ మిగిల్చిపోయింది. పాఠకుల నాల్కల ప్రై చేదురుచిని, అని ఇంగ్లీషు 
వొడిలాగా అనుకొందామనుకొంపే, గోమఠం శ్రీనివా సాచార్యుల (జి. సి, వి) 

వారు అడ్డువచ్చి తా మున్నామంటారాయె ! ఆయనట ఆ నాటకక రః వ్యావహారి 

కంలో రాసిన ఈ నాటకాన్ని చూచి పండితులు గేలిదేసారని జంకి, తన కన్న బిడకు 
తం(డిగా అప్పారావును చలామణి కమ్మని అనందజగప తి మహారాశాయే అప్ప 

గించివేశాడట 1 ఇలా అని విజయవాడనుంచి కొందరు (ప్రబుద్దులు బయల్తేరి 

నప్పుడు, బ్బురా శేషగిరిరావు తగిన ఉపపత్తులు చూపి 1938 లోనే దాన్ని పతకం న 

వలసి వచ్చింది. ఈ జరరాక్షసి సహస తండాలు మళ్ళీ 1855 లో అతుక్కొని జరా 

సంధుణ్లి తయారుచేశాయి. యాకతు.యంతి, కొండు భోట్టేయం వగె రా రచనల 
ష్ లికీ ఈ మహానాటక శె శె లికీ కనిపిస్తున్న భేదమే, అప్పుడువారినీ ఇప్పుడు వీరినీ 
పేరేపించింది. ఆంగ్లంలో నిషా తుడు కౌబిట్టి అప్పారావు ఆభాషలోనే తన నాటకం 

రాసి జి. సి, వి. చేత తెలుగు తడు. ఇవి “నిజమా? అభూత కల్పనా? :” 
అని కుమార స్వామిగారి కౌమారపు “క్యెరీి. దాంతో, సీసానుంచి భూతంలా, జి.సి.వి 

వెలికి దూకి వచ్చాడు. గోమఠం వాళ్ళు కొన్ని వంద లేళ్ళనుంచి ఆంధ దేశంలో 

స్థిరపడిపోయిన (శ్రీ వై స్టవులు కాబట్టి, ఇకనేం, జి. సి, ఏ. విజయనగరం వాస్త 
వ్యుడై పోయాడు. ఒక యింటిపేరుగల వాళ్ళు తెలుగు, తమిళ దెశస్తులుకూడా 
కావచ్చునని ముందు కొందరికి తట్టనైనా లేదు. చంగల్పట్టు జిల్లాలో పుట్టి చెన్న 
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పట్నంలో ఉపాధ్యాయ వృ తిని చేబట్టి పార్మీ నాటక కంసెసీ (పదర్శనం చూశొక 

సంస్కృత నాటకాలను రంగ [పయోగం చేయ సంకల్పించి THE MADRAS 

ORIENTAL DRAMATIC COMPANY స్తాపించి దొరలను మెప్పించి 

INDIAN GARRICK విరుదు పొంది ఆనందగజసతి నలరించి ఆని సొనాని 

కెక్కిన ఈ జి, సి వి.సి అప్పారావు చూసే నాటికి (1889), ఆచార్యుల వారికి 

నల భె ఏడేళ్లు, అప్పారావుకు ఇరవై ఎనిమిది అని ఆర్నుద నిర్ణయించారు. 2 

కయలావహారణం, పెంకివంతులు |పహసనం, స్రీ నాహనం ఇంగ్రీషున 

హారళ్చంగద నాటకం వగైరా రచనలను చేసినంత మా(తాన, విశాఖపట్లణ మండ 

లీయుడు తప్ప తదితరు డెవ్వడు కూడా గమనించజాలని సూక్ష్మ వ్యావహారిక 

భాషాచ్చాయల వె విధ్యంకో కన్యాభఖుల్యం జి. సి. వి. రాశాడని చెప్పడమే ? 

ఆనంద గజపతి మదికెక్కినా, మదాసులోనే 'లజ్” పాంకంలో ఉండి ఉపాధ్యాయ 
వృతి నిర్వహిస్తూ కశ. రాకాలోక' హ్ షృతికను నడుపుతూ కల్యాణరామయ్యరు 

వంటి నటులకు తరివీదిస్తూ 1887లో షరాఫ్ఖానా వెంకటకృష్ణారావు విజయ 

నగరంలో స్థాపించిన “ది రిప్పన్ ధియొహొఫికల్ హిందూ హైస్కూలు" హెడ్మా 

షరుగా _ స్టిరపడి ఆనంద గజపతి (పాణజావసాన వేళ (187) వరకు ఉండి 
పోయిన బి. "ఏ. కి అరవ తెనుగే వచ్చు, తెలుగుకో పాండిత్యం సంపాదించి 

కష్టపడి త రాయగలిగాడుగా ని, ఇంతటి నాటకాన్ని రాయగలిగి 

ఉండేవాడా ? 4 వ్యావహారిక భాషలో ఆయన రాసిన రెండు మూడు గేయాంను 

నిడదవోలు వేంకటరావుగారు అప్పారావు గేయకృతులలో దూర్చి వావిళ్ళ వారి 

తరఫున (పకటించి ఉన్నారు, నిజమె. 

ఇంతకూ అసలు దాఖలా లేమిటి ? సీనుకి సీనూ తెలిగించి కాగితాలను 

వేదం వెంకటాచలయ్య చేతికి జి. సి. వి. ఇస్తూ ఉంటే, అవి వావిళ్ళ వారి తరపున 

జి. ఆర్. పి. పెస్సుకు పోతూ ఉండేవని, పూపులను వేంకటాచలయ్యే దిద్దుతూ 
వచ్చాడని నిడదవోలు వేంకటరావు రాశారు. దానికి ఆధారం వావిళ్ళ వెంకటేశ్వర 

శాస్తు9ల నోటిమాట.అదే యామిజాల పద్మనాభస్వామిగారి చేత కూడా రాయించింది, 

ఏరు ఒకటి రెండు సొంత విషయాలనుకూడా కలిపి, కొండుబజటీయం౦ కూడా 

ఆచార్యులవారిదేనని, అచణరాజుకల, యుత్యాలనరాలు రచనకు రూప 

ఇచింది విజయనగరాస్థానకవి ముడుంబై నరసింహాచార్యులని రాశారు. అప్పా 

రావుకు రచయితగా అసలుశే మోసం వచ్చి ౦ది. “తెలుగులో అప్పారావు ప్ర 



9884 మహోదయం 

ఇంపుగా రాయలేడయ్యా :” అన్నాడట వెంకటేశ్వర శాస్త్ర) లీ లేఖకునికో, దాన్ని 
ఈయన ఒప్పేసుకొన్నారు. 5 శాస్త్రుల ఉదేశంగురించి ఊఉ దేకపడుతూ, అప్పారావు 
కుమారుడు రామదాసుగారు, అప్పారావు రచనల ముుద్రణాధికారాన్ని తమకివ్వలేదనే 
అక్కసుకొదీ శాస్తుంలవారు ఇదంతా కల్పించారని అన్నారు. 1805 వెసవిల్లో 

విజయనగర మహారాజావారి మోతీమహలులో కూర్చుని వలూరి నరసింహం అనే 
గుమాస్తాచేత తమ తండిగారు (పైస్సు కాపీ తయారుచేయించారవి రామదాసు 

గారన్నది మొదటి ముదణకు మా(తమే అన్వయిస్తుంది అది విజయనగరంలో చే 

విజయరామ విలాస ముదాక్షరశాలలో కొంకిపూడి భ దయ్యచే “ము(దింఫబడి 

(పకటింసదిడియె.” (1897) 
చివరకు ఆ దాఖలాలేమిటో శాస్తంలవారు చూపలేకపోయారు. ఇంతలో 

మరోమలుపు తిరిగింది ఈ వాదం. విశాఖపట్నంలో వై ద్యంచేయించుకొ నే రోజుల్లో 
అదమ్యుతబజారు షత్రికొ సంపాదకుడై న మోతీలాల్ ఘోష్కు బి. సి. విని 

చూపుతూ, తమ నాటకాన్ని ఆంధదీకరించింది వీరేనని అప్పారావు పరిచయం 
చేశాడట. ఆయన తిరిగి కలకతా చేరాక తమ పృతికలో కొందరు తెలుగు 
రచయిత లగురించి పపము. ఆరుదగారిలాగే నేనుకూడా కలక త్రాలోని 

నా మ్ముతులద్వారా ఆ ప్మతిక పాతసంచికలో వెతికించి ఉ తచేతులతో బయటపడాను 

కాబట్ట, ఇది శుద్దాబద్దమని చెప్పక తప్పదు. - శ 

ఇంకొక మలుపు, కన్యాతలగై మూల€౦కూడా అప్పారావుడికౌదుట. 

బొబ్బిలి సమీపంలోని నాగూడు వా సవ్యులైన నడిమింటి సర్వమంగశేశ్వరళాశ్త్రీ 

సంస్క్యతంలొ రాసిపెటుకొన్న కధాసంవిధానాన్ని ఆంగీకరించుకొన్నాడుట. అందు 
చీతవేనట, బొబ్బిలి ప్రాంత నే అక్కడి 11 ఈ ons అధిక్ర 

సంఖ్యలో ఉండటం 16 * : 

చచ్చీ చెడీ చేయంగల విన్నపాలన్నట్లు, ఈ పుండుకు మూలకారణమైన 
వావిళ్ళ వెంక చేశ్యరశా స్త్రి, తమవద్ద సాక్ష్యం లేదని, అప్పారావు రాసే జి, సి. వి. 

* ముఖలింగం వా స్తవ్యుడైన డబీరు కృష్ణమూర్తి సుభదా పరిణయము (పబంధానికి 

కన్యాశుల్కు నాటకం 'కాపీ' అంటూ పి. వి. రమణగారు “జయంతి” (1859-.00)లో ఒక 

వ్యాసమే రాశారు. అందులోనూ కన్యాళుల్క నిరసన ఉందట. ఇక, రమణగారి పరిశోధన 

చెలు వరించిన గొప్ప విషయాలేమిటంటే, కృష్ణుని పాత లక్షణాలను కరటక శౌస్త్రకీ మధుర 
వాణీకీ, సుభ లక్షణాలు సుబ్బికీ, బలరాముడివి అగ్నిహోతుడికీ తెచ్చి అంటగట్టాడట 
అపఫ్బారావు | 
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సభృతులు మెరుగుమా(త మే పెట్టారని, అప్పారావు పరిస లిఖిత పతి తెలుగు 

కోస ఆరిదనీ ఒప్పుకొన్నారు, ఉక కుమారస్యామిగారి ' క్వెరీ” కి ఇప్పడు 

“యాన్సర్ ' తయార ౦దిః 

Se “శ్రీనివాసాచార్యులు గారు తెనిగించడం నిజమా ? అభూత 

కల్పనా ఖ్ ఫి 

యాన్సరు వి “అభూతకల్చన మాత్రమే”. 

ఇంటి ముద్రణ జ5ిగిననాటి న్. ఏళ్ళముందుగా నే అప్పారావు ఈ 

నొటకొన్ని రాయడం జరిగెంది. లిఖిత పతిగా ఉన్నప్పుడే ఆనంవగజపతి సమక్షంలో 

రంగ|పయోగం జరిగి (పేక్షకులనూ పతికలనూ మెప్పించి. ఒప్పించింది 

అస్పటికే ఈ నాటకక ర (పపంచ _పథ్యాక నాటకక రల పోకడలనూ. ధోరణు. 

లనూ గమనించి ఉండినట్లు “పొలోగ్” (9601080అభాగంళలో స్పష్తంగా ఉంది. 

కాదిట్రి నాటకరంగానికి అప్పారావు కొత్తబివృగాడెమీకాదు. 

మొదట రాసినప్పుడు, (గాంథికభాష వొడాడా? అలాగని అప్పారావే 

తనతోచెవ్పాడన వేలూరి శివరామశాస్త్రి ఉపన్యసించి పదిమందికీ చెప్పిపోయాడు : 

(0 వాడుక భాషలో అందెవేసిన శ్రీ గురజాడ అవ్చారావుగా 
కోన్యాఖుల్యంలోని సిసపద్యం ఒకటి సదవ అయు/చిత (గంజ్ జింతా 

యుళకలో చూచి నే నాశ్చర్యపోయి 1818 లోనో 1914 లోనో (ెసిడెన్సీ 
కాలేజిలో జరిగిన ఒక సభలో దానిని గురింది అప్పారావుగారి నడిగాను, 

“మొదట [పబంధ భాషలోనే కన్యాశుల్కం (వాసి, అది రుచించక పోవటంచేత 
గామ్యంలో తిరుగ (వాళశాినని వారప్పుడు చెప్పారు. 7 

శివరామశాస్త్రి అబదీకు డెలా కాగలడుగాని, అచ్చుపడి ఉన్న మొదటి 

ము[దణ (పతికి మునుపు (గాందికంలో నే అప్పారావు రాసిజంటే ప 

నక్కరెదు. కాకుంటే, శాత్తి రి తొందరపాటు ఆ స్మతికలోని సీసపద్య విషయం 

లోనైనా వెల్లడౌతుంది.* 1897 లో మొదటి ముదణ (పతి నమీకి మూ, | ఇంగ్రష 

వెంకమేా మెక రు చదివిన ఈ కిందిది, ఇడి * నిజానికి ఈ తొలికూర్చు నాటకంళో ఉన్న పద్యం వె 

౦ది, చెళ్ళపిళ్ళ నరసకవి రాసినట్లు దీపాల చాటు Me (పు. 205) కనిపిస్తూ షు 

పచ్చయ్యకాస్రుగారు తమ చాటు పవ్యరత్నాకరము (పః 70లో పేకొన్నదాని] దీనికి ఆ 

భేదం లేదు. ఇంతకూ అప్పారావు రాసింది కౌదిది. 
ప్ fh 
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పదాలను నిర్విచక్షణగా వాడడం _ బాగుండలేదని విమర్శించి, అందుకుఉదాం 
హరణగా మరెవరోరాసి వాడుకలో పెట్టిన ఒక సీస పద్యాన్ని చూపెటడం 

(ప) 

జరిగింది : 

జో స కడు శ్రద్ద(గల్లి యక్కౌంట్యాంటు లక్కౌంట్లుసికుగాం గంపేరు( 
జేయచుండ” ననునదియును, మజియు” నెస(గ ఫసైగ్గామినే షనీనా ర్హిచ్చిొయను 

వాక్యము లింగ్రీషుూని వారికెంత యర్దమగునో యా (గంథమునందలి కొన్ని 
యింగ్రఘ పదము లంతమాత మందలకు నర్హమగు ననియెదము.”8 

కాలేజిలో అధ్యాపకుడుగా ఉంటున్న ప్పుడే రాసిన ఈ తొలిముుదణ (పతి 

ముఖ పృత్రంమీద స్వదసూరీని 

Kanya Sulka 

a Comic Play 

in seven acts 

by 
G. V. Appa Row, B. A.,, 

asst. Mabarajah’s College, Vizianagaram. 

ఆని రా సిపెట్టాడు. Comic Play అనేమాటలు “(పహసనంి అని అర్థం 

వచ్చే ఇం గ్ష వలలేప ? ఇది రాశాక వీరేశలింగంగారి (జావ్యా వ. 

(ప్రహసనం “చదివినప్పుడు, రెంటికీ కొన్ని సమాన ధర్మాలున్న ట్లనిపించడంతోచే, 
తన నాటక (పత్యేకత నిలా చెప్పుకోవలసి వచ్చింది : 

BRAHMA VIVAHAM was meant to be a pure comedy of 
manners, while in KANYASULKAM humour, characterization, 

న మిలా 

ఠవణింతున్నుతి కాలకంఠ మకుటాట్లాల (పతోళీ మిళ 
(తృవమానామరసింధు బంధుర వయస్సంభార గంభీర వా 

గ్వ్యవహోారై క ధురంధరత్వమగు జిహో లోల మ తలికిన్ పూత వీ ర 
జవికిందల్లికి కారవేల్లికి ధనుర్వ్యావల్సి సీరులికిన్. 

తొ లం లా య య 

చెళపిళ నరసకవిది : 
Mm రి 

ఠవణింకున్నుతి వైవత్మపమద దార్హ్యన్మోహినీ సీరభ్ళ 
చ్చ్యవమానామృత శీకరాభ నవవీజ (పాంతరౌపమ్య స న 

దృవనాజాండకు షడసప్పత సముద్య త్వా వ్రదుమళత్ర౦డకున్ 

అవితుంగోద్భవ కాండకున్ సరస మోహాఖండకున్ దొండకున్. 

కది (శ్రీనాథికవి శెలి అనే వాళ్ళూ కొందరున్నారు. 
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and the construction of an original and complex plot have been 

attempted with what success, it is for the public to judge 9. 

ఇంతకు అంత పెరిగి సొంపుగూర్చుకొన్న రెండవ ముదణ (పతిని కూడా 

నాటకమని అంగీకరింపక, ధనంజయుని బచళరూవక లక్షణానుసారం, ఇది 

హాస్యరస రూపక మేగాని నాటకము కాదని కొందరంటున్నారు. హాన్య 

(పధానమై, “స్వల్ప ప్రయోజనము” గలదైన ఏకాంకిక మాత్రమే (ప్రహసనంకాగా 
ఇందులో ఏడంకొలున్నాయి కౌబట్లి శాస్త్రకారుని నిర్వచనాన్ని సాగదీసి “కన్యా 

కశుల్కుము రసవిషయమున (పహసనమును, అంక విషయమున నాటకమువలె 

నున్నది,” అంటున్నారు. 10 నాటక లక్షణకారుడు బీజ, బిందు, పతాక, (పకరి, 

కార్యాలనే ఐదుభాగాలు గల కథ మాత్రమే నాటకమయేట్టుం టే, ఈ నాటక కథలో 

అవి ఉన్నట్లు శ్రి) శ్రీ పాద కా మెశ్వరరావు ఎన్నడో రాసిపోయౌడని 11 ఈ కాలపు 

వారికెలా తెలుస్తుంది? ఏ తరానికా తరమే పెద్దరిక పు గద్దె దక్కించుకో స 

“పనియమా లబిట్టి చూసినా పు. నాటక మన క తీరదు. ఇది (పహ 

సనము (22౯6ల అనే విమర్శకులు ఈ [గంథమును చులకన చేసి “It is after 

alla farce’ అనుట ఏచారకరము”. (పహసన మంటూనే కాశీభట్ల (బహ్మయ్య 

శాస్త్రి, దీనిని “మంచి వహసనము” అని వల్లిస్తూ, “రావు బహదూరు వీరేశలింగ 

కవిగారి (పహసనములకంటపే చాల (పౌఢముగా నున్నదని నిస్పంశయముగా” 
జెప్పాడు. 12 అయితే ఈ (పశంస ఇప్పటి నాటక (ప్రతి గురించి మాతమే, 

హాస్యస్నర్శ ఉన్నంత మృాతాన్నే ఏ నాటకంగానీ (ప్రహసనం కానలసివసె, ఇది 

కూడా (పహ భన స్య పెపై చూపుల విమర్శ ఇది, అప్పారావ్వుహాన్యం, హాస్యం 

సమెకొదు. దాని (పయోజనం గంఫరమెనది. ఆ హాస్య మెనా వకిలి చేష్టలకూ 

వినోద య... |. సంఘదౌష్ట్యాలపై అది (పచండసరమవు: 

మానవ హృదయాలకు శస్త్ర వెద్యుని చేతి శస్రీక, మోదాంత హాస్య (ప్రధాన నాటక 

నరో, అది సంఘ సీభత్సాన్నీ తద్దత మైన భేదాన్నికూడా కోపింపజేసుంది, 

మ శ్రీపాద న was - comedy అనిపించింది. సపెగా, 

ప పహసనంలో లాగు దానిది “స్వల్ప (ప్రయోజ జనం” కానేకాదు. న. 

కామశ్వరరావు చెప్పినట్లు ఈ నాటకం “ఓక తాత్రా-లిక దురాదార్హాళన నెపంగా 

రచింపబడినా కథా చమత్క్శతీ, భావ సామరస్యమూ, ప్మొత చెతన్యమూ అందులో 

కలకలలాడుతూండడంవల్ల జనహృదయానికి ఎక్కినిల్చిన అపూర్వ ఆంధ 

పద బంధం.” 13 
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ఇంగ్లీమలోకూడా (పహ హాసనానికి పర్యాయపద మైన farce కూ మోదాంత 

నాటక మెన comedy కీ భేదం కద్దు. * చివరకు “ఫార్సు” మన (పహసనంకం"టె 

* ఇ. క. చేంబర్స్ రాసీన Shakespeare : 4 వలా నుంచి ఈ దిగువ 
విషయాల నిస్తున్నాను : 'కామెడీ' అనేదాని నిజమైన ఆంతర్యం జీవిత విమర్శ. హాస్యం 

ద్యారా మలిన వస్తువుల గురించి మనుషుల మనస్సులలో నిర్మలమైన దృక్పథాన్ని కలిగించడమే 

దాని భ్యయం. “..Comedy in the true sense of a criticism of life, 

which isat heart profoundly serious, and employs all the machinery 
of wit or humour, with the deliberate intention of reaching 
through the laughter to the ultimate end ofa purged outlook upon 
things (P. 28) 

ఫార్సు న్న మాట రెండర్జాలలొ వాడుకలో ఉంది. (_ఫెంచి నాటక నాంపదాయంలో 

“కామెడీ'కీ దీనికీ అ'పే తేడా లేదు. Farce is acomedy translated from the 

speech and manners of a cultivated society into the speech and ma- 
nners of the bourgeoisie; or perhaps it would really be ౧018 histori- 
cal to say that comedy represents a development out of farce, due 
to the sharpening of the wits and the refinement of the mcral issues 
which accompany or form part of the growth of a cultivated society 
as distinct from a bourgeoisie. Such farce is acomedy of the 
ruder vices and the more robust virtues ... (P. 24) చార్మితకంగా చూస్తే 
“'ఫార్సు నుంచే కామెడీ” వెలువడింది; మొరటుతనం లేక నాజూకైనా ఫార్చే, కామెడీ, 
(పథానంగా అది పాత వైచ్చితిమీద ఆధార పడుతుంది. 

రెండో అర్ధంలో, “వార్పు కూ కామెడీకి” కొట్టవచ్చేటంత అంతరం ఉంది, 

'ఫాద్సు' లో అసలు లేని నాటక కథా (Plot) య కామెడీ? లో లో వృంటుండి. వాటు 

తో వ హాస్యమే ఎక్కువ, అయితే దాని (పయోజనంకూడా, కామెడీ” కి లాగానే, గంధీర 
మైన యధార్హ జీవిత దృక్పథమే. దాని హాస్యం కూడా నాటక క సంబంధించిన సన్ని వేశాల 

నుంచి, సంభాషణలనుంచి వెలువడేదేగాని, పూర్తిగా వెలుపటి డేమీ కాదు. 

It differs from typical comedy in two ways; firstly, not by the 
absence of outlook upon life but by an out look upon life definitely 
brutal or cynical, instead of sympathetic orat most ironical; and 
secondly, in that it proceeds ata greater distance from the mots 
facts of life of which it presents an extravagant or burlesque 
perversion, instead of merely a humorous or whimsical arrangement. 
(P. 42) 

మంచి 'కామెడీ'కి విద్యాసంస్కారాలూ, బుద్ధిసూక్ష్మ తగల (పేకకసమాజం ఉండాలి. 
సంభాషణలలోని సూక్మొలను సులువుగా (గ్రహించి. మెచ్చగలగాలి. మెరిడిక్ (Meredith) 
అన్నట్లు A society of cultivated men and women is required, where i 
ideas are current and the perception quick, that he may he supplien 
with matter and an audience. 
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భిన్నమెనది. ఎందుచేనంపే దానిలో సన్నివేశకల్పసకూ పా,తపోషణకూ 
కొఎతకు కొంతె నా అవకాశంవుంది. “పప్రహసనంిలో అలాంటిది గగనిపుష్పమే. 

Comedy is more than farce, the play where untoward incidents 

render the character ridiculous, and it 15,2150 more than the play 
of intrigue with a happy ending, which the historians of drama so 

often for convenience classify under comedy. Nor is it turlesque, 
for there the movement, however amusing,:depends upor some life 
otuer than its own. 

Comedy inits truest interpretation depends, as Meredith 
siss, upon a conception of Society and tne Comic writer will hold 
up the mirror to his age, depicting its eccentricities, its deviations 
from some agreed norm. 14 

ఆచార న్యవహారాలను అవహేళన చేసేందుకని వికృత పాతలనూ వికట 
సన్ని వేళాలనూకల్పింది, సంభాషణల మూలంగానే ఎక్కువగా హాస్యాన్ని కలిగిస్తు 

Comedy of Manners రూపొందుతుంది. విరెశలింగం |పహసవాలలాంటివే, 

అప్పారావు నాటకం వటి “కామెడీ కూడా కాదు. దానిపరిథి విరిపీ గలిగిన. ఒక 
చ 

బృహత్ [గంథం-ఒక నవలకు సరిపడంతవసువు అందులో పోగుబడిండి. నాటక 
కర్ర (ప్రపేశపెట్టనొలని విడివిడి సన్నివేశాలను (పవేశ పెటి రచనను “అతిపూర్రంగగా 

అణాల ౧౧ అ లు 

రూపొందించి, ఈ సన్ని వేశాలనన్నిటినీ కలిపి నిలిపే సంధి న్నూతాన్ని బలహీన 
పరచాడు. దీనినొక COMIC Epic అన్నా తస్పుండదు. నిజమెన “కామెడిలో 
ఈ “కామిక్” అతిమ్మాతం కాగూడదు. ఆరిసోటిర్ [సకారం అది నాటక దోషమే. 

త 

మెరిడిక్ (Meredith) అన్నటు the test of true comedy is that it will 
na) 

తే 

గో 

awaken thoughtful laughter. 

వేమన హాస్యం కంటె కూడా ఎక్కువ నిర్మలమెన హా ఫ్యాన్ని అప్పారావు 
అండింవాడని రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ రాసినమాటలలో అతిశయో కిలేదు, “వారి 
కన్యాశుల్యమందున్నంత హాస్యరస నె ర్మల్యము తక్కన యెవరి (గంథములందును 

లేదనుట యతిశయో కి కాదు.” 15 అప్పారావు తరహా హాస్యం జీవిత తత్వానికి 
సంబంధించిన లోకదర్శన పద్దతి తప్ప, వట్టి సాహిత్యోపకరణం మాతమేకాదు. * 

జీవిత పరిశీలనకు దానిలా పనికివచ్చే సాధనం మరొకటిలేదు సానుభూతిని 
Dr 

* అప్పారావు హాస్య ధోరణిని J0k65 గానూ ఇ॥t గానూ బోధవరచుకోకూడదు, 
అది Comic Spiritకూడా కొదు, Humour అనే ఇంగ్లీమ మాసే దీనికి తగింది. 

24 
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చేకూర్చేందుకు దానిలా శ కిగల హృదయపదార్హం మరొకటిలేదు. రచనకు రంగునీ 
కొకడనీ ఇచ్చేది ఇదే. దీని సాయంతో పే 'మంచినీ అందాన్నీ ఆవిష్కరిస్తూ 

జెడుగునూ వికారాన్నీ రచ్చకీడ్చి చూపుతాడు తాత్వికుడెన రచయిత. ఎంతటి 

చెడుగై నాసరే తొందరపడి దానిని నిర్ణయగా ఖండించివెయ్యడు, దానికిగల మూలా 

లేనో నెమకుతాడు. దానికిగల కొద్దిపాటి సమర్హనలనూ ఇస్తాడు అసలు చెడుగనేది 
తనీగా ఉండదు. మంచికో కలగలిసి ఉటుందికాబట్రి ఈ కలుపుమొక్కల నణచి 
ఆ మంచిని పెంచడానికే. 

ఇంకకూ అప్పారావు రాసి మళ్ళీ రాసిన నాటకం ఏమిటన్నమాట ? 

ధనంజయుడౌనన్నా కాదన్నా అది (పహసనమా(త్రంకాదు. ఇంగీషువారి Comedy of 

Manners కొదు. ఇక శుద్దమైన షం నక యః సంఘచరి(తను చరి తకారుడికం టె 

ఎక్కువ రేఖా సంపుష్టంగా చితించగల రచయిత ధోరణిని ఒక ఆంగ రచయిత 

ఇలా నర్తించాడు క 

...Comedy is generally a closer historian of its society than 

the members of it would easily admit and often indeed far truer 

than they would trouble to realise...the comic dramatist never 

ceases to scourge parasites, and lays the lash in all his plays 01 

pimps and bawds and procurors... 16 

సంఘ శత్రువులను రంగంమీదికి తెచ్చి _పేక్షకుల ముందు ఇతర పాత్రల 

చేత గేలిచేయించి సంఘటనలద్వారా అవమానపరిచే పని, “కామెడీ” రచయితది. 
అందుచేత ఇలాంటి నాటకాలు కొన్ని సంఘ చి. తాత్మకాలుగా రూపొ ందినప్పుడు, 

వాటికి కళాత్మక మైన ఐక్యత చేకూరదనికూడా ఆ రచయిత అంటాడు. కన్యాశుల్క. 

నాటకానికి పట్టిన దురవస్థ, ఈ కారణంగా వచ్చిందే. ఈ విషయం గురించి 

అప్పారావే తనకు వివరించినట్లుగా గిడుగు రామమూర్తి గురజాడ రామదాసు 

గారితో చెప్పి ఉన్నారట కూడా : “పదిఅంకౌల నాటకాలు కూడా ఉన్నసాహిత్యం 

మనది. భాగవత కలాపాలూ తోలుబొమ్మలాటలూ తెల్లారిందాకొ చూచేసంస్క్బృతి 

కూడా, (గీసులోనూ, రోములోనూ పూర్వం, కోతహలు తీసుకెళ్ళి Amphthea- 

tres లో కూర్చుని తెల్లవార్లూ (పదర్శనలు చూ సేవాళ్ళు (పజలు. ఈ యుగంలోనూ 

కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాలలో Serial dramas రెండు మూడు రోజులు కూడా 

ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ నాటకాన్ని 'రెండురాతులాడితేనే రాగల ఇబ్బంది ఏమిటి ? 



రవి జాట్ల —— సపాశళాఇలు 

దీనిలోని పాత్రలను సమ్మగంగా చితించినప్పుడె రచయితనై న నాకు సంతృప్తి 

కలిగింది.” 

అనిదగి ఉండిన మాటలే ఇవి. ఒకలేఖలో అంతనూటా రాసిఉన్నాడు: 

కన్యాశుల్కం యిప్పటికి నూటయాభై రెండు పేజీలు అచ్చయింది. 

చిన్నక్షకాలకో మ్ముడదించినా రెండువందల క దాటేటట్టు వుంది. బిడియ 

మనేది అడువసున్నమాట నిజమే. అయినా కన్యాశుల-ం గొప్పరచనగా 
యె నల 

రూపొండించానని నేను అనుకుంటున్నాను. నాటకం చదివి నాకు నేనే ముగ్గ్దుజ్జ 

య్యాను. అదే దీనికున్న గీటురాయి. మొదటి కూర్చుకంజొ శెంచవకూర్చు 

నా మనోభావాలను ఆలోచనలను సమ్మగంగా వ కృంచేస్తున్నది. తొలికూర్చు 

అలాగాక, పె మరుగులనే (పకిదింబిస్తోంది. 17 

గ 

ఢి తొలికూర్చు మోదుగ పూతల త ా ంటిది దె తే, మలి కూర్పు రెల్లు పూతలాంటిది, 

ముదటిదానిలో అంకాలేమో హమ్మ... రంగాలు ముష్పయిరెం డు, పుటలు 

నూబనిమిది. రెండోదానితో అంకొలు ఏడు. రంగాలు ముప్పయి మూడు, 

పుటలు చిన్న చిమతలకాయల్లాంటి చెపు అక్షరాల్లో కూడా నూటకొంబె ఆరు 

(1968 మ్యుదణ.) స్తూలదృష్టికి కనిపించే భేదం ఇంతమా[త మే, 

రొలికూర్చు కథలో తర్వాత వచ్చిచేరినన్ని తిరుగుళ్ళులేవు, పాత్రలకు 
పాత్రే మారిపోయాయి. మధురవాణి రామప్పంతుల ఉంపుడుగ తె లె మట్టుకే. 

గికీశం సానివేరే ఉంది. పేరు మహాలక్షి ద్ర రామప్పంతులు నియోగికాదు, వె ద్రీశే. శ 

మహలక్ష్మి రంగంమీదికేరాదు. మధురవాణి 'రెండుమార్ర వస్తుంది. 

....ప్రథమాంకం _ బుచృమ్మను వెంకుసంతులుకిచ్చి కట్టి అగ్నిహో (తా 
వథాన్లు పదిహానువందలు సంపాదించుకొ న్నాడె న్, సదస్యంనాడు పెళ్ళి 

కుమారుడు“గుద్దుేే ఎది చచ్చాడు" అసకథా నేపథ్యం కరటకళాస్తుంలద్వారా (పథ 

మాంకంటోనే తెలుస్తుంది. కరటకళాన్రీ బుచ్చమ్మ మేనమామ. అతన్ని చూసీ 
చూడకమును పే సంస్కృత నాటకకంపెనిలో విదూషక పాతధారియని గు రించి, 
“నంస్క్మతం, అరవం, మహారాష్ట్రం యింకా యెన్నో భాషలు మంచినీళ్ళ లు * ~~ 

* వెంకి నియోగి కాట్లాటలు రెండవ ముదణ కాలం నాటికి దేశంలో బాగారచ్చ 
'కెక్కాయి, అపహ్బారావుటు న్వకుశాధా భిమానం ఉన్నట్లు కొందరంటారు. tp 
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(సపోహంలా మాట్లాడతారు” అంటాడు గిరీశం. బుచ్చ న్యు చెల్లల్ని 1800 

రూపాయలకు రామచంద్రపుర్యాగహారీకుడై న లుబ్దానడాన్లు (“నాలుగు లక్షల 
కధికొరి” ) బేరం పెడుతాడు. వెంకమ్మకు (బుచ్చమ్మ " తల్తి) మేనరికంమీద 

మనసు స్సు. పెళ్ళి యెలాగూ తే బృ్బటటు లేదు. కాబట్టి సష్ముడికి ఆడవేషం వేసి 

పెళ్లి ఆపుచేయించాలని కరటకశాస్ర్రి బాహాటంగానే పథకం వేసాక, కన్యా 
శుల్కం గురించి “మామగారికి అెక్బరు యివ్వడానికి క కత్తి ఖటా మ్నూ రాలి” 
కాబట్టి “ఏ రేశలింగంపంతులు గారు కన్యాశుల్క ము విషయమై [వాసిన 

పాం పేట్ (టంకులోంచి తియ్యమని గిరీశం వెంక'పేళాన్ని అడ కుగు తాడు “ 

ద్వితీయాంకం ___రామప్పపంతులు మధురవాణిని “మెడియ గర్ అని 

సంబి బోధిసూ సరసాలాడుతాడు. లుబ్లుని పెళ్ళిలో జ! తిని మం; చి చేసుకో వాలని 

త్తు వేసాడు, మీనాక్షిని (లుబ్బుని అ వ) అమ్మి సంపాదించిన డబ్బుమీద 
నూటికి “నెల ఒకటికి మూడు జతి నడ్డి సంపాడించుకొంటున్న లుబ్రుదు, 

గిరిశం అగ్నిహో(తుని పేరున రాసిపంపిన క్షు పమైన లేఖను చదువుకొని 
సంతోషిసాడు. ఇంతలో కరటకునికీ రామస్పంతులుక్ భేటీ అయి “గుంటూరు 
శాస్తురు” కుమా ర్రెను (ఆడ వేషంలో వున్న శిష్యుడు ల అంటక ట్లాలని 

నిర్ణయం జరుగుతుంది. 

తృతీయాంకం ___ రామప్పంతులు పొరుగూరికి వెళ్ళి ఉన్న నందు 
చూసుకొని కరటకుడు పెళ్ళి ఆయిపోయిందనిపిసాడు. మధురవాణి కంటె తీసు 
కొని శిష్యుని పరారి తర్వాత, ఆపిల్లను మీనాక్షే నూతిలో వేసిందని రామప్పం 
తులు నేరారోపణ చెసాడు, 

చతుర్జాంక౦___సారాయి దుకొణం. హెడ్ కానిీ ఎటు లుబ్బుని వద్ద నుంచి 
తన అప్పు ప ప్యతమూ, అదనంగా 80 రూపాయలూ పుచ్చుకొని, స్ట హత్యకేసు 
మాఫీచెస్తూ పె చె పెకి రానా నంటాడు. 'హెడ్డుకి ఉద్వాసన చెప్పించాలనుకుంటాడు 
రామస్పంతులు... ఈ శ లోపల పెళ్ళికి తరలివస్తూ దారిలో గిరీశం బుచ్చమ్మను 
పెళ్ళికి ఒప్పిసొడు. “ఏరయ్యవంతులు గారు మహా యోగ్యులు, ఆయన్ని చేరు 
కుంటే మనకి లోపం వుండదు. యీ సొ సెటీతాలూకూ లక్షలకోలది డబ్బు 
వున్నది.” 

పంచమాంకం___ఖూనీకేసులో మీనాక్షికి జెలు (పొ పించింది. గుంటూరు 

శౌస్తుర్లు లు బ్ధనికిమనియార్జరుద్వారా 1200రూ. (త్రనశిమ్యనికిబిల్క 0) తిప్పిపంపాక 
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పౌజన్యరావుని ఆ శయించి, గిరీశంద్వారా లుబ్దునికి కబురుచేసాడు, ఒక వీధిలో 

ఎదురె ఇ  గతటూారు శాస్తుర్లు" కరబక శాస్త్రలేనని లుబ్లునికి గిరీశం తెలియ 

జెస్తా hs ED, క ఎవర ంది తెలీదుగనక, గిరీశానికి డబ్బు ఆశ జూపి 

న. త హు అం salen కాడు. గిరీశం శాసురు వెంటబడి తరుము 
ఎలా 

నం 07) 

తమూండగా. ఆ వీధిలోనే వకీలు నాయడుకో మాటావుతూన్న అనగ్నిహోతుబి 
స శాస్తుర్లు దాక్కుంటాడు. బుచ్చమ్మను లేవదీసు కెళ్ళిన గిరీశాన్ని అగి 

హో తుడు తరుముతాడు. అస్సుడు తెలుస్తుంది లుబ్బుడి డికి గుంటూరు శాసుర్హ 

అసలు వెనం, సె సౌైజన్యారావు చిక్కుముడి విప్పేసాడు. లుబ్దుడు పెళ్తావంది 

అడబషం వేసుకొన్న కరటకుని శిష్యుల్లేగాని, అగ్నిహో తుని కుగూ రెను 
కాదని తేలుసాడు. కంచెకూడా వస్తుంది. రామస్పంతులుకి అందజే సానని 

సౌజన్యారావు తీసు కొంటాడు, గిరీశాన్ని సీమరెక్కి- రాజమం[డిపోయి కాలేజీలో 

ఒరి బి. ఐ. వరకు చదువుకొమ్మంటాడు. ఈ లోపల బుచ్చమ్మను “రామాబాయి 

విడోస్జోముికు పంపించి విద్య చెప్పించవలసిందిగా కోరుతూ వీరయ్య 

పంతులుగారికి ఉ తరం రాశానంటాడు. గిరీశం.“ .... డామిట్ | వ్యవహారం 

అడ్డంగా తిరిగింది ౫” 

ఒకపూట నాటకానికి సరిపోవ చ్చునేమోగాని వటి ఎముకల పోగులాంటి 

కథ అని, ఎవడైనా దీశ్ని బిటి (గహించగలడు. దీనికే సీ రెళలింగంగారి cre 

ఎవావాం (పహసనానికీ పె పె పోలికిలెనా కొన్ని లేకపోలేదని అప్పారావే 
రాసుకొన్నాడు. తస. కూడా ఇక్కడే చూడాలి : * 

-.. ధనాల కామయ్య, అతని భార్య అజ్ఞానమ్మ, తమ కుమా ర్రెను వలి 

కోరి నాలుగో పెళ్ళివాడై న పెద్దయ్యకు అమ్మజూపుతారు. ఇందులో ఇద్దరు 
వె దికుల సాయం ఉంది, దొంగజాతకం బనాయించారు. ఆ పని చేసింది 

బొజయ్య జహార పదేళ్ళకం"జ ఎక్కువకాలం బతకడు కౌబట్లి పెద్దయ్య ఆ చస 

ఆంతా తమశే దక్కుతుందని కామయ్య ఆశ, పెళ్ళి కుమారుని ఇంటిలో 

“బబ్లతల-_అలివేణియు, సాట్రకాలి _ హంసయానయు, చిలికి కన్నుల _ చకో 

mes నతినోటి న మంజువాణియు” తయారాతారు. సంభావనలకోసం 
(బాహ్మలరద్దీ. డబ్బు ఇరకాటాన పడిన పెద్దయ్య తన కౌలుదారై న వెంకటరెడ్డి 

శబర తిరగ ముకక: ఇకతొాననరకో వర్ణించిన వకీలు వృ త్రిలోని లోటుపాట్లను 
ఆప్పొరావు, సొజన్యా శ్రరావు, వకీలునాయడు పా తలద్వారా నిరూపించాడు. 



874 ము న్న ఏ౨. క 
వద్ద రెండువేలు అప్పు పట్టవలసివస్తుంది. మాన్యాలిలాగె నా సొంతపరచుకో యట ఇ చి ము 

వచ్చునని రెడి ఆశ, 
యి 

పెళ్ళి అయిన తర్వాత పడు బతికాడు పెదయ్య. పెళ్ళినాటికే అర 
౧౧ టు [గం 

ఏళ్ళ బాలకుమా రుడు: భారకాకు ముచ్చటా మూడంపే మూడే ఏళ్ళు. భ్ 

పోయాక పదమూ డేళ్ళ (పాయాన పూటకూటిలు పెటుకొనిండి, వెండుక 
౧ చ 

తీయలేదు. భర ఏడాదిలో పోతాడనగా, రజస్వల కాకమునుపే గర్భాధానం 
జి ర్ట 

క. 

జలీగింది ! "పేరుకే. పెదయ్య చెయ్యితీసి 'పెపేసితిలో కూడా లేశాయె | ఆ 
ఏ లుథి 

రాత రండు మూసాతో సమరాడి, భరను పున్నామ నరకింనుంచి తప్పిం but న్న చమ ల 

దుక సంతాన (పా పికోసం (సయత్నాలు సొగించింది గాని “యేటా 
| వా అలో 

రుటా పెళాం విడలు కంటూవుండగా కన్నుల పండుగగా చూచుకుంటూ 
౧ ay 

పుండే భాగ్యం పెదయ్యగరికి లేకపోవడం చేతనూ పుటజోయే సంతానానికి 
ట్ అ 

భూమిమీద (బతక వలసిన యోగం లేకపోవడం చేతనూ కొన్ని మాసాలకు 
భర వియోగం సంభవించి యీమె కృషి సఫలమయిందికాదు.” కాబటి చివరకు 

Pan) యై 
తళ ఖం 

ర.కు పురాణం" మిగిలింది.... 

ఒకే సమస్యకు సంబంధించి ముందు వెనకలుగా మెలివడిన ఏ రెండు 

రచనల్లోనెనా ముందుదాని మొక్కు ట్లు కొన్ని వెనకదానికి తప్పవు, అయినా 

మరొక సందర్భంలో అస్పారావు పీ రేశలింగంగారి నధిక్షేపించి వేఠతి చూపినట్లు 

స! 

(మ 

జ్ 
ప 

మీనాక్షివంటి పాత ఆ _పయోజనాన్ని ఇక్కడ నెర పేర్చినా, అప్పారావు సమస 

అంత తేలిగ్గా కొట్టివెయ్యడు. ఇది మానవ మనస్సుకు సంబంధించిన సమస్య 
కౌబట్టి, దాని లోతుపాతులు పరిశీలించి మంచి చెడ్డలు వేర్చరించాలి , ఎటొచ్చీ 

(పహనసన లక్షణమొకటి అప్పారావు రచనను బలంగా అంటి పెట్టుకు హోయింది. 

పాత్రల పేర్లు స్వాభావికంగా యధార్హంగా వుండక , ముక్కోంపికీ అగ్నిహోతుడు,పిసిని 

గొట్టుకు లుబ్లుడు, జిత్సలమారికి కరటకుడు, (మరొక వీరేశలింగం [పహసనంలో 

“కరటక రెడ్డి, పాత్ర ఒకటి ఉంది.) అని ఉంచడం అసహజమే * అయితే వీరేశ 

* కరటకళాస్త్రి అనేప్మాత జి.సీ,వి. నాటకం మెంకి వంతు లంలో కూడా కనిపిస్తూంది, 



సపాళాఇలు 
— చల్ 

౦గం |పహసన ప్మ్నాతల చరకంటి మెరుగు. ఒక వ్యాసంలో ఈ లోసాలను 
రాం 

C9 

ఎన్నుతూ, శ్రీశ్రీ ఇలా రాశాడు : 

ల్] రగ __మంచివాళ్ళ పేరు మంచి గుణాలు సూచించేవిగానూ, చెడ వాళ్ళ 
eo 

పరు చ2డ గుణాలు నూచించేవిగానూ ఉండడం (పాచీన సం|పదాయం. 

ధా యై 

ధర్మరాజు, సత్యకీ రి, దుళ్ళాసనుడు, దుష్టబుద్ది ఇత్యాదులు. కన్యాల ౬ శతా 
లు 

షి 
ఇర, ౧౪ 

సరు, ఇంటిపేరకొనహో లేనందు కే శేనెంకో ఇడసుతూవుంటాను. |; నులక 
“ఇట్. గొ 

ఎ లల నది చం క 

అగ్నిహో[తావధాన్లు, యన్. గిరీశం అనేపేరు ఇందుకు మినప యింప్పు, 
ag) ౧ 

ఆధునిక సాహిత్యంలో ఇది అవసరం 

రెండవ ముుదణలోకూడా అప్పారావు ఈ మార్చు చేసకోలిదునరిగదా, 

అసహజంగా తోచిందేమో, అతనిగుణాన్ని గమనించిన 

తలిదండులు దానికి తగనపే నామకరణం చేసికంటారని తస్పించుకొ జూదాడు, 
ఓ 

on 
మహలడ్మీని BD రామప్పంతు 2కి 

క్కువా గిరీశం విశ్యరూపాన్యి చూపి, ఈ 

tx 

ల్ 

(గ్రంథాన్ని నాలుగింతలు పెంచా _శినివాసయ్యంగారు ఇచ్చిన నతో, "నాటి 

టు ck షయంకూడా కయిఉంసే బాగుండేది. రచయిత తన ధోరణిని తా 

మచ్చి దానికి లోబవనప్పుడు వరే చిక్కు ఇదే. కొంతభాగం ఆచ్చులో వు 

నప్పుడుకూడా ఈ (పలోభంనుంచి తస్పుకోలెక పోయాడు రచయిత. మధుకవో 

ముచ ఏటగొల్బే విధంగా తయారై ౦దని ఆక క్మసంతృ ప్రి పి మిగిలిందిగాని, ఆ న? 

సంస్కరించడా నికి చివరిఅంకం | బాగా పెరిగిపోక తప్పలేదు. (పథమాంకంలోనే 

పూటకూ ళృమ్మ చీపురుగట సరసం, మూడోఅంకంలో కరటకళాన్త మధురవాణిని 
వ 

ఆ శయించి లుబ్దావధాన న పెళ్ళి మా న్చించ్మే సయత్నం చెయ్యడం. నాలోఅంకంలో మును 
"న 

పటికంజ ఎంకో పెద్దదై కూడా నారస్యం కలిగించే గిరీశం ఊఉ త్తం, ఐదోఅంకంలో 

అ డ్ ఇవన్నీ కొత్ర త్త్గా ావచ్చిదూరిన మార్పులే. వీటిని ఓపికగా 

వరి ౦చాక, అబ్బూరి రామకృషారావుగారు సమదృషిళో చేసన ఈ కింది అంచనా 
వా ౨౯ 

గమనించ దగింది. 

యీ మార్పులవల్ల రెండోకూర్చులో ప్మాతపోషణ దృష్టికో చూసె 
నాటకానికి కొంత పుష్టి కలిగినా, (ప్రతి సన్నివేశంలోనూ సంభాషణ చ మత్క్బ 
తికి లొంగిపోయి అమితంగా పెంచి రాయటంవల చక్కని వ స్వైక్యఎకలిగిన 

నాటకంగా రూపొందలేకపోయింది, 19 



$76 మహోదయ ౦ 

అబ్బూరివారిది (పధానంగా ప్రయో క దృక్పథమేగాని, రచయితదృక్పథం 

కాదు. వస్వెక్యతగురించి రచయితకు చింతలేకపోలేదుగాని, “సమ్మగతి కోసం 
Ms బహు విషయస్వీకరణ దృష్ట్యాకూడ్యా ఈ నాటకం సంధిబంధాలు 
డలిన దృశ్య సంపుటంకాక తప ్ పలేదు, దోషాన్నికూడా గుణమని ఎంచి “విశ్యతో 

ముఖమెన” ఈ నాటకం Gane గొప్పదికాబట్టి జీవితంలోవున్న చిన్నా పెద్దా 

విషయాలన్నీ ఇందులో చోటు వేసుకొన్నాయనడం , అభివ Bes హం 

నంతగా విమర్శావె ఖరిలోని విశేషాన్ని సూచించవు. షేక్సియరులా నటుడే 

మోలియేరు (Moliere) లా నటుడూ నటబృంద నిర్వాహకుడూ అయి ఉండవలసిన 

జవసరంలేకుండానే, చెకాఫ్లా ఒక గొప్ప నాట్యబృంపంతోటి నిత్యసంబంధా 

లుండవలసిన అగత్యంకూడా లేకుండానే, అప్పారావు ఆదినుంచీ “'సేజి దృక్కోణం 

"పెంపొందించుకొంటూ ఉండినట్లు డె రీల బట్టి తెలుస్తుంది. ధార్వాడ నాటక సమాజం 

వారి (పదర్శనలు, మదాసులో కల్యాణ రామయ్య రు పౌరాణిక నాటక[పదర్శనలు, 

బాలామణి సాంఘీక నాటక (పదర్శనలు (ముఖ్యంగాాడంబాదారి విలాసం ఇలాంటి 

వెన్నో ఈ దృక్కోణానికి పదునుబెట్టాయి. (శవ్యంగా నేగాక , దృశ్యంగాకూడా 

క్ న్యా? ్ ర0ల 4 నాటకాన్ని తీర్చిదిద్దాలని సంక ల్పించుకొ న్నాడు. అయితే ఆ సంకల్ప్చా 

నికి ఎన్నో విఘాతాలు : 

“కవిరాజ ఆదిభట నారాయణదాసుకు రాసిన ఉ తరంలో (18090) ఆయన 

దీమా చూడండి: 

ఇతివృత్త త్ర స్వికరణలో , ని హణలో, హాస్యరస పోషణములో, 

పా(త్రోన్మీలనములో, తెలుగు సాహిత్యములో ఇది అత్యు తమ నాటకమనే 

విషయాన్ని మరవకండి. 20 

ఈ నాటక కథావసువు 1890 డిసెంబరులో కిస్మస్ సెలవులిచ్చిన సాయం 

కాలం మొదలొతుందని, అంకర్గత సాక్ష్యంబిట్టి సోమయాజుల వెంకటరామమూరి 

నిర్ణయించాడు. (క్రిమియా యుద్దం (1854-56) లో సెబాస్టపూల్ నుంచి ఇంగ్రీషు వాళ్ల 

రష్యావారిని తరిమికొట్టడం 5వ అంకం 4వ రంగంలో (ప్రసావనకు వచ్చింది, 

బుచ్చమ్మను లేవదీసు కెళ్ళినందుకు గిరీశంపె విశాఖపట్నం డిపీ కలెక్షరు కోర్టులో 
(can ర రు రు 

అగ్నిహోత్రుడు పెట్టిన కేసు విచారణకు వచ్చినప్పుడు, ఆరోపణ రుజువు చేసేందుకు 

రామప్పంతులు సాయంకో బుచ్చమ్మ “భావి సంవత్సరంలో పుట్టినట్లు దొంగజాతకం 



సపాళ్వాలు ల 
న్ా 

బనాయిసారు. బుచ్చమ్మకు పదహారేళ్ళలోపే అని రుజువుచెయ్యడానికే ఈ తంటా 

లన్నీ. “భావి అంపే 1874_75 కాబటి, అప్పటినుంచి 15 ఏళ్ళ లెక్క. 1890 శే 
శ ఘు 

తీసుకొసుంది, 
అణాల 

కథ మొ తం 15 రోజులు జరిగింది. ఏడవరోజు రాతి నాటకంలో అది 

ఉతర (clim&౫x) సాయి. చేదకొంటుంది. ఆ రాతి (పతిగంటా ఏదో ఒకటి 
ఛి నో 

జరుగుతూనో జరుగుతున్నటొ ఉంటుంది, బుచ్చమ్మ పరారీ; కరటకళా స్రీ శిమ్యుని 
శు 

(మాయ సుబ్బి పరారి తగ కోస2! 



మహో జత? 
ఇద శో 

షు 

కుద గొప్ప మేధావి యొక్క రచనొ అని ఈ నాటకాన్ని సమీకించాక్ర 

వర్షిసూ , పూర్వోదాహృత వ్యాసపరంపరలో సోమయాజుల వెంకట రామమూర్తి 

ఆ నాటక కథను రెండు ఉపకథలుగా విభబించాడు. రెండూ రెండలల లాంటినె 

సమానాంతరంగా విడిగా (ప్రవహిస్తూ చివరకు స్వప్రమాంకం చతుర్త రంగంలో 
విళాాఖపట్నాన సంగమిసున్నాయి. ఈ తరంగాలకు ఆయన రూపకల్పన రహూడ్రా 

చేశాడు: చేసి ఇలా గన్నాడు : 

ఈ కథలోని ఉత్కర్లను తెలిపే భాగాలు నెం. శీ: మిక్కిలి దిగి కలిగిన 

భాగం కూడా (Period of high tension) ఇచే. (పేక్షకులకు కూడా ఎక్కువ 

జాొన్నత్యం కలిగిస్తుంది. “చతుర్ధ పందమాంకాలు నాటకానీ కొంకకూ బలిష మైన 

వెన్నుకుప్ప లాంటివి.” 

హూణ, గీర్వాణ నాటక ఫక్కికల కోణం నుంచి ఈ నాటక కథను పరి 

ీలించి ఇది నాటకమే అని నిర్ణయించాక, మరొక గొప్ప అంధ నాటక విమర్శ 
కుడు, కథా నిర్వహణ గురించి రాసిన మాటలను ఇష్పుతక్కడ చదువుకోవాలి : 

కథా విన్యాసమున ముఖ్యములై న ఘటనలు మాత్రమే చెప్పబడినవి. 

సుబ్బి పెళ్ళి మొదట స్టిరపడి తరువాత రద్దుచేయబడి, అనంతరము కొంచెము 
తడబడి, తుదకు భంగపడెను. ఈ కుంఠిత గతి నిరూపించడమందు కవి 

చాతుర్యము కొనవచ్చును. పెళ్ళి పక్షాన పనిచేసిన వాద్శ అగ్నిహో,తావధాని, 
రామస్పంతులు, లుబ్దావధాని, వీళ్ళ యత్నము నిరాటంకమయి తే వివాహమై 

తీరును. అమే జరిగితే వసు జటిల (Complexity of plot) 

ఉండదు. అందువల్ల కవి ఈ ఘటనకు ఘాత చేకూ ర్చెను. పెళ్లి (పతిపత్ష్తమున 

పనిచేసిన వాళ్ళు కృష్ణరాయపురములో బుచ్చమ్మ, వెంకమ్మ, కరటకళొన్తి, 

గిరీశము, రామచం[దపురము లో మధురవాణి, రామప్పంతులు. ఈయిరువీడులవారి 

పయత్నము ఒకదానితోనొకటి క లియనంతకాలముపెళ్లి యొ క్రగతి అనుకూలంగా 

నుండెను. కరటకశళాప్రు రామస్పంతుల సహాయము సంపాదించి (పయత్నములు 

జోడించగానే పెళ్ళి ముప్పాతికపాలు ఆగినది. గికీశమూ, రామప్పంతులూ 



శ్వాలు 379 ౬ kL 

(వాసిన ఉ తరాలు లుగ్దునకు చేరినవెంటనే అడుసున పాతిన సంభమువళే 

ముందుకీ వెనకకీ క అం గిరీశం ఉ ఉ తరము పెళ్ళికి [పతికూలించగా 

రామప్ప ఊ త్రరము పెళ్ళినీ కొంత ఆపి మాయసుబ్చి పెళ్ళి కనుకూలించింది. 

ఉరువాత అగ్నిప నో తుడు తరలిరావడము సుబ్బి పెళ్ళిని కొంచెదు ముందుకు 

నెట్టగా, అతనికీ లుబ్బునికీ జరిగిన జగడము దాన్ని వెనక్కి. పూర్తిగా నెట్టివేసింది. 
(మ 

| 

ఆఆ 

ఇంతలో ఈ ఘటన అంత మై మాయసుబ్బి పెళ్ళి శలయె తెంది, ఈ సుబ్బి 

పరారికావడముచేత కూనీ శేసు పెట్టి లుబ్రావధా ని మనస్సు కలత పెట్ట పశ్చాతాపము 

పుటించి. తలవాణము తోకకు తెచ్చింది. ఇంతవరకూ  అధర్మమూ 

అన్యాయమూ, అసత్యమూ  (పజ్వరిి కార్యకమమును వంచనా కలితముగా 
చేసినవి. ఇందుపాల్లొన్న వాళ్ళందరూ స్వ్వార్రపరులు, మోసగాబ్ళ, ఈర్య్యా 
పరులు. వీళ్ళ (పభ వెలిగినంతకాలము పాపము చెలరేగి అందరి శుంగ 

భంగమువేసి లుబ్లావధాని పీక కురి అయినది. ముసలివాడు మతిపోయి (పాణాల 

మీద ఆళ విడిచి దిక్కులేనివాడయ్యాడు. పావవృక్షము యొక్క ఫలము 
విషయు క్తమవుట వింతకాదు. ఈ సంతతి నిక్మూలనము కావళనంపే ధార్మి 

కులు, పరార్థ హ్యాపృతులు, స్వార్ధ త్యాగులూ కార్యభారము వహించవలళేను. 

ఇట్టే వారీ నాటక పా (తముఐళలో ముగు పన్నారు _ కరబకళశానస్తి మధురవాణి 

సౌజన్యారావు. ల కార్యని ర్యహణము మొదలు షెట్టగనే కతచనో స 

లొక్కక్కటి విరియబారి (క్రమముగా పంచలై స్వారధ్వాంతము 

దిశలకు పారెను .... “సత్య మె వజయతి ఖ్? జలద కాన్యన్యాయము. 

(Poetic justice) 22 
ఈ విమర్శకు లిదరికోనూ ఛేదించే మరొక విమర్శకణి రంగంమీడికి 

ఏ 

రావినాను. ఈ నాటకంలో చెడనేగాని, హాస్యం విషయంలో కొంక తప్ప ఇను 

మంత మంచినికూశా చూచి మెచ్చలేని వారి కందరికీ కేతవరపు రామకోటిశాత్రి 
a యమున ల గారిని (వతెనిధిగా (గహించాలి, “కథ_తత్సంధానము ఆను {3 

ల న్ మ ర్త రే కృతార్హుడు కాలేదు. అందుకు కారణము కథారధఢథిన కొన్షల 

మతసికి లేదు” అని శాస్త్రిగారి తీర్పు ఈ శ్వ తీర్చ చె చెయ్యకానికి ఆయన ఇచ్చిన 

ఆధారాలివి ; 

జ“సౌందర్య సమీ క్షొ అన్న [గంథంళో ఈ ాటకంగురించి ఒక వ్యాసంరానూ 

డా॥ వేమూరి వెంకట రామనాథంగారు, నాటక కథనంలో క కొన్ని లోపాలను చూపా 

1. కన్యావల్వానికి నంబందించిన (వఏధాన కథకు గిరిశం, బుచ్చమ అ ఉపకథనం స 
షః 
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1. ద్వితీయాంకం రెండవ స్టలంల్ శిమ్యనిస్వగతం, కరటకళాస్తిళో 
సంభాషణ ; పంచమాంకం మొదటి స్థలంలో లుబ్గుని అల్లరి _ ఇ) ఇతివృ 

తానికి కథా గమనానికి సహాయంచెయ్యవు. 

న పోలిశెట్టి వగెరాల పేకాటసీను “ఆధికారిక వసు స్తవు” నకు ఆటంకం వ. 

ని సంకలనములేమ” మంచి నాటకంలో ఇవిరెందూ “వడుగు పేకలవలెొ అలుకుపోవాలి, 
f} 

2. కథ్యాకమంలో (పథాన కథను గిరీశం ఉపకరించడు. “పెరటిలోని ఆవృలమందకు 
(వక్క పక్కగా తారాదు ఆబోతువలె ఇటనట (పేలుచు” చివరరు (పయోజన రహితంగా 
అంతరించాడు. 

నొందితంతువై న బువ్చన్వును లేవదీసుకొని పోయినందుచేత, (బుచ్చమ్మ వైధవ్యం 
దాల్య పివాహా, కనాణపలా_౨ఎ ద వృలితమే కాబట్టి) “ఈ అనర్హ (పవర్శనమువలన గిరీశం 

అగ్లీ 

ఎ 

గాథయు రటలే కొంత నిశ్నయస్తానము చిక్కును” అనిరామనాథంగారే మినహోయి ంప్పగా రాశారు, 

౧. సంధుర వాణీకం పె కరటకళాన్తి శ శమష్యుని (చూయసుబ్బి ద్వారా తిరిగి మధురవాణికి 
చేరాక, దానిని తెచ్చి పెట్టవలనీన భారం రాదుప్పింతుల మీద బడి, దానిని కని పెట్టుటకే మిగతా 
మూడు అంకాలు హాం, విషయైక్యాన్ని దెరిదాయి.  “ఇటనట కన్యాశుల్కుము మా£ఓలు 
దొరలినను, ఈ నంగ; ములన్నియు కన్యావుల్మమునకన్న  '“కలఠాభర ణము'నకు యోగ్యములై 
పోయినవి” (వు. 29) 

4 పేకాటసీను, సారాదుకాణను సీను, స _పేమాంకంలో సగానికి పె పైగా, కోర్లుఫార్సు. 
సాక్ష్య నేకరణ (పయత్నం _ ఇవన్నీ కథరు (పయోజనాన్ని చేకూర్చకుండా, 

“ఇంటజేరి యింటి వానములు లెక్క పెట్టినట్లు, నాటకములోకూడి నాటకమున కే ఎగ్గు చేకూర్చిన వి” 
(వు. 95) వీటివల్ల నిరర్ణక ప్మాతలకు అవకాళంకలిగి “తేనెలో పంచదార కలుప్పటవలో 
అనవసర మయ్యాయి. కంచె వ్యవహారమంతా చేరి “అతుకని (పహననముగా” తయారైంది. 

సౌజన్యరావు 

a 

5. డీర్హ నాటక స్వరూపంలో ఉన్న అనేకరంగాల కూర్చులాంటి రచన “కొన్ని వత్మేక 
నాటికలుగా చేమవీడి మెరయు పూసలవలె విశిష్టములు ; కొలది (పహననరూవము దాల్చినవి. 
రెండు మూడు (ప్రత్యే క నాటకములకు తగిన నిశిత సంఘవిమర్శ ఒక్క నాటకమను పేర 

అయుక్రముగా నమర్చబడియున్నది. ” కాబట్టి ఉన్నదున్నట్లుగా ఇది “మహానాటకమని అన లేము” 
(వు. 37) అయితే సారస్యతంసంఘజీవన (పతిచింబమనేట్టుంశే కు, ఇది ఉ త్తమసారస్వతమౌకుంది. 

ఈ కావ్యము నంఘమును నంఘముగా, నాటకము సరిహద్దులు సరుకుగొనక, నిఠూ 
పించిన దర నాటకము. ఇందు ఆణిము శతెములు గలవు; న శ్రగుల్లలును ఉన్నవి (పు, రిల తర 

యె 
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ర, (బహ్మరాక్షసి భూన్తాపనం గురించి గవరయ్య గొడవ కేవలము అసం 

దర్భము, 

4, బె రాగి సంభాషణలు “నిరర్హకములు.. 

ఇవన్నీ చేరి ఈ రూపక్ష ఇతివృకతా న్ని 'నివిడబంధము” లేకుండా చేశాయి. 

ఇక అసంగతాల “లిస్టు” ఒకటి ఉందిః 

1. కిస్మస్ శల వులప్పుడు ఆర్నెల్ల పరీక్షలే కాబట్టి పస్ రూల్. 

సమస్య లేదు, సెలవులిచ్చే నాటికీ తెలియవు. 

2. పూటకూళ్ళమ్మ దాడినుంచి గిరీశం తప్పించుకు వెళ్ళాకగూడా రామప్ప 

మంచంకిందనే ఎందుకున్నట్లు ? 

ల, “తుమ్మెదపంకుల్ల్తా ఉండే జుతు కూడా తిని వేసారు కదా అని గిరీశం 

(బాహ్మణ ( ఎందులోనూ వై న. 'దీకి వితంతవులగురించి జాలిపడుతున్నా దే, అంతట 

“ఆచార అగ్నిహో తుడు బుచ్చమ్మ జుత్తుతీయించాడు. కాడేం ? 

ఖూనీ కేసు “ముద్దాయి” లుబ్బుడు జైల్లో ఉండక విశాఖపట్నంలో 

కష 

క్. మధురవాణితో సహా పాాతలన్నీ “రూపకక రచెత శవము లాగబడు 
చున్నట్లు' విశాఖ పట్నం వీధుల్లో తిరగాల్సి వచ్చిందెందుకు ? “ఒక సూ రా తమున 

లే Gh 

ఇముడని ఇన్ని కేసులను సుశీ పెట్టి ఒకదానిని తేల్చక ఎక్కడివారి నక్కడ 

విశాఖపట్నపు వీధులలో —— "వదలి" సౌజన్వారావుచెత గిరీశమును ఇంటి 

నుండి వెళ్ళగొట్టించి, మధురవాణి సొజన్మారావు ఇంటిలో నుంచి రూపకము 

సమా పము టి ఇకిస్స త య ee సన్నివేశ కల్పనమునగాసి పటిషము 

గామి తేల్లము చేయుచున్నపి.? 23 - 
ఇఏ మవ గొప్ప అభ్యంత రా నే ప్రీకావు, రంగ|పయోగం ఒక్కటే అవ్బారావు 

పరమాశయం కాదు; సంఘ చిత్రంలో [పముఖాంకాలు చిన్న అంకాల సాయం 

లేకుండా ప్రాముఖ్యాన్ని చూపెట్లుకోలేవనే చ్యితకాపని ఇంగితంకోటి, నేరుగా 
కథకు అవసరమెన వాటికి విశ్వసనీయత సిచ్చేందులకై రంగ పయోగ ద్భకో గ్రాణం 

నుంచి అనవసరమనిపించే వాటిని దన్నుగా నిలిపాడ్రు.* ఆయన సండిలి పెద్దది, 

య వావహారంగా తయారు చేయడం 
దా 
చి 

షట 
షస ఈ 
SH 

నా 0 ౧ 

గురంచి ఆ నాళ్ళళ్లోన గడుగు పీతాపతిగారు రామమూ రి సమ న 
0 

ట్ర్ “| 29 7 మధుర వాణి పాత కొాడిగించి 
ప 

అప్పారావును ఆక్షేసించే 
3C 

నరికి అప్పారావిలా జవాదిచ్చారు : 

_-నాటకాలళో (పథాన వః స్తువుతోపాటు అ(పధానమయిన కథావసువున జోడించడం 

వల్ల నాటకాసికి రసప్పష్టి కలుగుతుంది, , 

'నాటకాలు.నా అనుభవాలు_కన్యాపల్కం : డాం గిడుగు వేంకట సీతాపతి కళావని 

నాటక [పత్యేక సంచిక, పు, 80 
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విద్యలలో వన్చిఉన్న మార్పులు సూచించి సంస్కృత భాషాధ్యయనం పంచకావ్య 

పఠనం పగ రాలకో ముఖం మొ తీఉన్నదని చెప్పేందుకే శిష్యుడి స్వగతం. సల్లె 

టూళ్ళలో 'బోగంస కడుచుకుగల పురుషా కర్షక శ కిక పీకాటసీను ఒక ఉదాహరజ, 

పూజార్త శంతుకు గవరయ్య నిదర్శనం. కిస్ మస్ శెలవులు ఆ కొలంటో (1010 

తర్వాత వరకూ) సాంవత్సరిక పరీకొంతంలోనే వచ్చేవి. వెంక పేశం చిన్నక్తాసు 
విద్యార్థి క కాబట్ట స్థానికంగా నే అతగాడి పఫగురించి తెలుసుకొనే వీలుంది. ఖూనీ 

కేసు: విష యమై హెడ్డు రాసిన రిపోర్డు లుభ్ధునికి అనుకూలంగానే ఉండి ఖైదు 

తప్పిందించేమో ! ల్ దుకొణం సీనూ చికొటసీనూ అ వొంతర ఘటనలే, వైరా 

గుల మ్ మాటలు, మెట్ల వేదాంతాలు, పోలీసులు దొంగ కేసులు బనాయిచ 
"పెద మనుషుల” నిజ స్యరూపాలూ _ ఏటిని విమర్శించడానికి రచయిత 

నాటక ల కూడా మందం చేసి వేళాడు. ఇవన్నీ అవాంఛనీయాళ్రే 

అంటూనే, ముందు చెప్పిన వ్యాసంలో శ్రీ) పాద కామేశ్వరరావు 'వ్యర్ణమైన ఘటన 

కానరాదు” అని నిర్హయం చేసి పోయాడు. 

బె రాగి పాతగురించి అప్పారావు అభిమాని ఏమంటున్నాడో ఇక్కడే 

చూడాలి. అన్నివిధాల ఆ పాత అనవసరమే అయినా, అది లేందీ నాటకానికి 

వెలితిగా ఉంటుందట. అందరి సలాములూ తానందుకొ సే హెడ్డు, బె రాగికి గులాం! 
ఇలాంటి ఎన్నో సిద్దుల విషయంలో పామరులకు నమ్మకం ఉందిగనకనే బె రాగి 

అవసర మౌతున్నాడు : 

కన్యాభలగ్రంలొని యితరప్యాతలే బై రాగిని సృష్టించారు. బైరాగి 
నిత్య జీవితంలోనుంచి సరాసరిగా కన్యా భల వ్ర పుటలలోనికి (పవేశించాడు. 

కన్యాభలగ్ట నాటక గమనానికి బై రాగి ఎంత మట్లు కవసరం అని అడిగితే, 
జీవిత గమనానికి మనం మాతం ఎ ఎంత అవసరమని ఎదురు [పశ్న వెయ్యక 

తప్పదు. 24 

రంగ (ప్రయోగంతో అసిరిగాడు వంటి అల్బపాతలను కూడా మూ రి 
కట్టింప యత్నించిన రచయితకు, నాటకం మీద కంటె జీవితంమీద గురి యెక్కువ. 
అప్పారావు స్లూలచిత్రంకో తనివిచెందడు. నూక్ష్మాంశాసహిత చితణ కావాలి, శిల్పా 
నికి అదికూడా ఒక గీటురాయి. అగ్నిహో తుడు జంద్యాలు వడకడమూ, బండివాడు 

సామాన్లు దించడమూ, బుచ్చమ్మ పప్పు రుబ్బడమూ _ యివన్నీ రంగశిల్చానికి 

సంబంధించిన అంశాలే. సోమయాజుల వేంకట రామమూ రి చూపించిన మరో 
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సూత్మెంశం (4౭211) అప్పారావు జాగరూకతకు దీనమె త్రి పడుకుంది : లుబ్బుడు 

హెడ్డుకిచ్చిన ఏన రూపాయల్లో మూడు రామప్పంతులకు అ గ్రాయికదా, మరి అతడు 

మ్రభురహాణ నడవడి గురంచి ఆచూకిీకి [పతిఫలంగా ఒక రూపాయి, మీనాషీ. “లు 

చుకు వచ్చినందుకు మామూలుగా యింకో రూపాయి. అసిరగాని కిచ్చి వేయగ 

మిగిలిన మూడోరూపాయి, దాసరివేషంలోవున్న మహాశానికి యిసాడు. రామప్ప 

శీలం ఈమూడింటిద్వారా బయల్ప్చడుతుంది. బోగం దానిపై అనుమానం, మీనాక్షిలో 

సంబంధం, నియ్యోగపు దర్గా. "పేరుకు తగ్గట్లుగా కన్యాశుల్క సవస్య ఒక్కటే 

ప్రధాన యితినృ త్తమె పంపే, యీ నాటకంలో గిరీశానికిగానీ, మధుర వాణికిగానీ 

చోటంతగా వుండనప్పుడు చిలరమల్లర పాతలకెలా ఉండగలదు ? అయితే వాళ ళం 

దరూ _ సమాజం యావత్తు _ ఈ రక సి సాళెగూటిలో పట్టుబడిపోయారు కౌదిటి 

కొద్తాగొప్పో వాళ్ళ పష. ఆహార! అందుచేతనే ఒక వ్యాసంలో ఆరుద యిలా 

రాశారు. 

__కన్యాకుల్క.మనే దురాచారం ఆనాటి |బాహ్మణ సంఘంలో మా(త్రమే 

ఉండేది. అయితే దాని విషవాయువులు సమాజంలో అన్ని వర్గ్షములనూ 
ఉక్కి-రెబిక్కిరి చేశాయి.* అప్పారావుగారి |బాహ్మణేతర పాత్రలన్నీ ఆ సంకీర్త 
యితివృ త్త తపు పద్మ కా సహ ాంటో చిక్కుకున్న వాళ్ళే. యు కట్ క లోని క 

కీయ విప్రవంలాగ కన్యాశుల్కంలో సాంఘిక అవినీతి అంతర్తీ నంగా వుంది. 
రెండు నాటకొలలోనూ అవి చిట్ల చివర తమ బృహ్మదూపాన్ని (ప్రదర్శిసాయి,25 

హూ (త్రీకరణ విషయంలో నాటకీయ వైఖరిని మించిన మానవతావాద దృక్పథం 
ఒకటి అప్పారావుకు ఉండేదని లోగడే చెస్పడమయింది. సానుభూతి దాని 
(పధాన లక్షణం. సంభాషణలద్వారా చేష్టలద్వారా మాతమేగాక, స్వగతాల 

ద్వారాకూడా అప్పారావు వాటి లోలోపలి జాగాల నన్నిటినీ ఆవిష్కరింపబూని 
కృతార్తుడ య్యాడు, మచ్చుతునకల (679౯5) లాంటి ప్యాతలద్యారా సమాజంలోని 

వివిధవర్గాలనూ కూటాలనూ ధోరణులనూ పు స్తకాని కెక్కించగలిగాడు. గిరీశం 
లాంటి పాత్రలకు, తదనంతరకాలంలో జీవితంలోనే స్వతంత జీవిక కల్పించ 
గలిగాడు. మధురవాణి పాతను ఆయనెలా మలిచిందీచూ సే స, పాత్రలసట్ల ఆయన 
దృక్పథం తెలిసివస్తుంది, 

* ఇది కొంతవరళశే నిజం. తక్కువ వ రాల్లో మా మనువులుండేవి కాబట్టి కన్యాపల్హు 
న. 

రు 
సమస్య వారినంతగా జాధించచు పైగా దాన్ని oe చేసారుగూడ్యా 

యా ద తావే 
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...రెండన ముదణకు ఈ నాటకాన్ని తిరిగి రాస్తున్న రోజుల్లో ఒక 

రోజున కుమారుల వెంటబెట్టుకొని గిడుగు రామమూర్తి బరంప్ప రోంనుంచి 

విజయనగరం వచ్చాడు. మధురవాణికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని అప్పారావు 

చదివి వినిపిసే విని, ఇంత బాగా ఈ పాత్ర రూహొందిందం'€ పే నువ్వు బోగమిళ్ళకు 

వశ్శివుంటావు, వెళ్ళావా లేడా, నిజం చెప్పమన్నాడు. నిజమేనంటూ తాను 

ఇద్దరు టోగంపడుచుల ఇళ్ళకు వెళ్ళి వాళ్ళ అలంకరణ భాషణాదికొలను గమనిస్తూ 

వచ్చిన సందర్భంలో ఒక 'వేళ్య తనతో సమంగా వాక్చాతుర్యం చూపెడుతూ 

వచ్చిందని ఇంకా ఇలా చెప్పాడు అప్పారావు: 

_ వేశ్యకు మాతం నీతి లేదనుకున్నారా ?” అన్నది. ఎదో ఒక 

సమయంతో ఆమాటలు నాకు ఆనందం కలిగించాయి. అప్పుడే నా మధురవాణి 

పాత్ర ఎట్లు పోషించాలో ఆలోచించాను. కి యోప్యాత్రలాంటి (పేమాస్పద 

'పళ్యలలోను గలరని తెలుసుకొన్నాను.___- 

'వేశ్యావృ త్తిని సమర్దిసావా, అని రామమ్వూరి (పశ్నించాడు. లేదు, 

గర్తి సానంటూ ఆ వృతి త్రి ధర్మాన్ని సాగిస్తూ వసున్న వేశ్యలను చూచిమా[తం 

స్ట. కలుగుతుందేగాని కోపం కలిగి నిందించ మనస్సుకాదు; దూషించ 

ర్ 

వలసింది సంఘాన్ని, కావలసింది సంఘ సంస్కారం, అన్నాడు అప్పారావు. 

__ఈ సంస్కారం 'వేశ్యలలో అనుభవం వివేకంగ౨ వేశ్యవల్లనే జరగ 

గలదు గాని మగవారివల్త తగదు 'వేళ్యలలో వివేకం కర్గించడానికే మనం 
(పయత్నించాలి. ఇది "మనసు పెట్టుకొ నే సు మధురవాణి పాత్ర 

చితిస్తున్నాను..... 26 

తొలి కూర్చు నాటకంలో మధురవాణి “పచ్చి లంజిమట్లు కే. ఈ రెండవ 

దానిలో ఆపచ్చి ఎగిరిపోయింది. * పవేశించడం వవేశించడ మే “మొగవాడి 
నం. నన

న 
ద 

* ఒంగోలు మునిస్ముబహ్మ ణ్యం గారికి రాసిన ఒక లేఖలో మధురవాణి పాత గురించి 

చెబుతూ Inthe first Edition Madhuravani was Colourless iniquity. 

Now she is fully drawn, అంటాడు నాటకకర్త, గు. ర. లే. లో ఈ వక్కాణాన్ని 

అనువదించడంలో అవసరాల సూర్యారావు పొర బడ్డాడు. “కన్యాపల్కం మొదటికూర్నులో 

మధుర వాణి వర్తి ంపరాని హేయమెన నడివడికగలది ; ఆ పాత్రకు ఎట్టి ws 

లేవు. నాటకం రచిస్తున్నకొద్దీ మధుర వాణి వె పాశ్రమీద నాకున్న దృక్పథం మారజొచ్చింది. . 

(పు. 81) ఇది అనువాదంకౌదు ; అనునరణం కావచ్చునేమో । ఆస కిగౌల్బని న న 

మైన ప్మాతను ఇప్పుడు సర్వాంళా పూర్ణంగా చితిస్తున్నానని మామే అప్పారావు వేఖలోని 

భావమైతే, సూర్యారావు దాన్ని పెంచి, సెంచినందువల్ల మార్చివేళాడు. 
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కయినా ఆడదాని కయినా నీతి వుండాలి” అంటూ, ఆ నీతికి కట్టుబడ సువ్చి పో 

తప్పించేందుకు కరటక శాశ్రీకి సాయపడడమే గాక తన నగ కూడా చేతటెటి 

క దపల న; డిఎ కి లెక్షరు కొడుకు మొదలు రామచందపురంలో కొ ండిభట్లు వరకు 

సతో, (పత్యక్షంగానూ సరో కంగానూ మదురవాణ చ తపుతో హహ్రాలు పంచ 

కొన్నవారె. శృంగారం సడలాక బంగారమే (పాణపోషణకు పనికిరా *లదని, 

జీవన స్పర్షలొో చిక్కుకొన్న మనిషికి సహజంగా ఉండే స్వార్హంతోటి చై 

చెడని వారిని చెడగొటకుమి అని తన తల చెప్పిన మాటలను చివరి వరికూ 

క్షరాలుగా పాటించిన ఈ “సంసారులలో. “పాని”, సంస్క ర రలకు సంస్క ర 

కాగలిగింది. ఇలాంటి వివేకవతుల ద్వారానే వేశ్యా సంస్కారం జరగ గలది ని 

అప్పారావు చెప్పింది. చింతామణిలా విర కురాలె వి పోకుండా అనుర క్రగానే 

ఉండి కూడా భోగబోవేతయ. చేబట్టింది. ఈ వృత్తిహెన్యాన్ని గుర్తించి, 

మిరపకోట వేసుకొన్న ఏ పల్లెటూరి రె తుకో భార్య నై ఉండగూడదా అరక 

ఆ వృ త్రికే కట్టుబడి పోయింది కౌబట్రె, , కుద్ద నీతి వాదులను ఇబ్బంది పెక విధంగా, 

ఉన్న నా సవాన్ని ఉన్నట్లుగా నే అప్పారావు చూ పెట్టవలసి వచ్చింది “అచ్చాడి" 

అయిన సౌజన్యరావును కూడ లొంగదీసి, మలినమె మన వృ శి తిలో కూడా మేలిమికి 

జాగా ఉంటుందని చూపించవబసి వచ్చింది. కన్యాపల్కు సమస్యతో సమతుల్య 

హ్ 

మైన (పాధాన్యం వేశ్యా సంస్కార సమస్యకు ఉన్నట్టు, చెప్పక చెప్పాడు 

నాటక కర్త, 

చరమాంకంలో స్వయంగా కలుగజేసుకొని మధురవాణి పాతను రచ 

యిత “సంస్కరించ”క ముందే, సంస్కారానికి తగిన వీజం ఆమెలో సహజం 

గానే ఉంది. దాని వివర్దనం, ఆ తెన్ను తప్ప మరొక తెన్ను పట్టలేదు. కొకుంజే, 

రచయిత ఇంక బాహాటంగా తన పాతను క త్రిరెంచకుండా, ఉండన౭ సింది. 

సహజ వివర్ధనమే దానికి మరింత శోభ తెచ్చేది. ఈ “బలవంతపు మాఘస్నానం” 

వల వేశ్యా సంస్కార సమస్యకు ఒక మార్షదర్శకు రాలి ద్వారా వ 

చేకూరుతుందని భావించి, రచయిత ఆత్మ సంతుష్టి చెందవచ్చునేమో గాని, 

కవితా న్యాయం దృష్ట్యా కూడా ఈ కళాపరాధం క్షంతవ్యం కౌదని కళామర్మజు 

లనుకొంటున్నారు. సంఘ సంస్క-రణమనే శ కికి ఈ అందమైన పాతను 

అప్పారావు బలిగా ఇచ్చాడనే విమర్శ, కొంత మెరకు మాతమె న్యాయమైనది, 

మరో విధంగానె నా మధురవాణికి ఈ పరిణామమే కలిగి ఉండేది. అన్ని కథా 

సూత్రాలను తన చేతిలో పెట్టుకున్న రచయిత వాటిని చివరి అంకంలో కలగలిపి 

2లి 
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బహుమానాలు పంచి జరిమానాలు విధించాడా? కొన్ని పాత్రలలో మార్చే 

రాలేదు. - ముఖ్యంగా రామప్పంతులు. లుబ్దావధాన్లు పశ్చాత్రాసం చెందాడేగాని, 

బుచ్చమ్మను లేవనెత్తుకు పోయినందుకు గిరీశాన్ని మెచ్చుకొంటున్నాడు. అగ్ని 
హో తావధాస్స అగ్గిభరాటా శాంతించిందనేగాని, వ్యాజ్యాలద్వారా కచ్చతీర్చుకో గోరు 

తున్నాడు. మీనా&ీ, బుచ్చమ్మా, గిరీశం._వీళ్ళను బాగుపరచడానికి పొరుగూళ్ళకు 
పంపవలసివచ్చింది. ఎటోచ్చీ మధురవాణి ఒక ర్లెలోనే కొట్లవచ్చినంత మార్చు 
కలిగింది. ఆ వృతి అంత నిక కృష్ణమయినది. కాబట్టి, దానిలోనుంచి బయటపడ 

దలచుకొ నే వ్యక్తి కికి సెనుమా 'ర్చేరావాలి. సౌజన్యారాపు హస ఈ వరకే 

మధుకర వాణిలో "నీజ పాయంగా ఉన్న మంచినీ “నీతిసినీ వేశ్యావృ తి అనే 

శిలాకుడ్యం నుంచి బయల్చడి మొలకెత్తి "పెరిగేందుకు తగిన దోహదం 

చేయడమే. ఇష్టంలేని వ్య క్రిపె బలవంతాన బయటివాడెవడో రుద్దిందికాదు. 

వసంతసేనకో గానీ చింతామణితో గానీ (పానుగంటివారి సుందరి అక్కే 

లేదు మధురవాణి పోటాపోటీలో నెగ్గుకు రాగలిగేదిక్కడే. వసంతసేన చూడ 
చక్కని బచ్చెన బొమ్మలాంటి పాత; కడుపునిండిన మనిషి; పైగా కులవృత్తి 

చేబట్లవలసిన అవసరంలేనిది; అమ్మ తరంలోనో అమ్మమ్మ త్రరంలోనో అటించి 

గటించి సంపాదించిన ఆస్తి, ఏడు కక్షొంతరాలుగల ,కోటలాంటి ఇల్లు, చిన్న 

సంస్థానంలో లాంటి దాస దాసీ జనం ఉండి, వసంత సేనను మధురవాణి “పొట్టకూటి 

తిస్పట్లనుంచి తప్పించాయి. చదువూ, దానికి తగ్గ సంస్కారం; హోదా, "దానికి 

తగ్గ హుందా-అన్నీ అమరిన భాగ్యశాలిని. గుణంగూడ ఉత్కృష్టమెనదే, దరిిదు 

దైనా చారుదత్తుల్లేగాని, రాజశ్యాలకుడై నా శకారుల్ల (పేమించదు. ఆ చారుదత్తుడి 

కోసం తన సర్వస్వాన్నీ సమర్పణ చేసుకొ నేందుకు గూడా సిద్ధపడుతుంది - 

(పాణాన్నికూడా. అయితే ఉపపత్నికూడా కౌదు, భో గపత్నీ కాదు, “పతే అవు 

తుంది. దొంగచాటు వ్యవహారం లేదు. ఇవన్నీ ఊత్తమకుల సంజాత అయిన, 
పతి్మివత కౌదగిన, ప్రీ లక్షణాలే. అలా ఆదర్శమూ శ్ర వసంతసేన. మధురవాణి 

నక్క; వసంత సేన నాకలోకం. 

ఇక కౌళ్లకూరి నారాయణరావు సృష్టించిన వేశ్యపా(త్ర చింతామణిలో, 

పూర్వభాగంలో ఎంత బోగం గుణాలు ఉన్నాయో, చివరకు అంత అసాధ్యమైన 
భోగవై ముఖ్యత ఉంది. ఆమె యోగిని కావడానికి ఎన్నెన్ని దురంతాలు అవసర 
మయ్యాయో చెప్పలేము. యోగిని కాకముందు, లేనివలపు చూపుతూ, ఎవణీ 
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కనికరంచక, హేయభయలజ్ఞాలే శాలు లేక, పాముకాటుకంటె త్నీవఫలితాలు గల 

సుందకీభూప రాక్షసిగా రచయితే త తయారై ౦ది. రోత, కసికలిగేటంక గాఢమైన 

రంగుఇతో వేశ్యవాటికసు వర్షించి, చేళ్యలకూ క చుక్కె_దురన్న 

భావాన్ని కలిగించాడు రచయిత. చివరకు చింతామణి వ్; స్వరూప సౌందర్యంపట్ల 

కూడా జుగుప్పకలిగేలాగు “సౌందర్య మన(గ6గలదె?”' అని (పశ్న వేస్తూ, కన క్ 

కూరను కారి షముతం పాలి గా వర్తించాడు. చింతామణి విర కయ్యాతకిది యప సొన 

జేరి. మధురవాణి జీవితం నుంచి న్నిష్కమించదు సరిగదా, భగవదితను చేతబట్టి 
నప్పుడుకూడా గీతాకారుడై న శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను విటరాయుజ్రిగా నే ఎంచుకుంది. 
చింతామణది నివ్భ కి తి మార్గం: బుతురవోకా ది పవృ తి తిమారం, అ రాడా చెప్పవచ్చు. 

“తనపూర్వ జీవితపు అంధకార కూపంనుండి సన్మారానికీ సజనత్వానికీ 

ఠాత్తుగా ఎగిరి తేజశ్శిఖరాలను అందుకొన్నదికాదు మధురవాణి. జీవితమార్లంలో 

పడుతూలేస్తూ, కష్టసుఖాలను అనుభవించినది.... స్వీయానుభ వంవల్ల మంచి చెడ్డల 
తత్త్వం తెలుసుకొని తన నడవడికీ, (బతుకకూ ఒరవడులు దిద్దుకొంది.” 27 

ఇవి చెయ్యనా, లేక అదా అనే సంకటావస్ట (Crisis) లో పడి, “భావ సమ 

రము (internal conficH)। లేకుండా ఈ మొ త్తం నాటకంలో ఒక్క మధురవాణి 

వౌ పాలే రూపొందిందని శ్రీ పొద కామేశ్వరరావు రాశాడుగాని, అది నిజం కాదని 

తెలుస్తుంది. భావసమరం వాచ్యంకావలసిన అవసరం లేదు. ఒకొక్క నిర్హయం 
చేసుకోకముందు, సమరం సౌగి ఉంటుంది. సమరఫలితమే ముందుండిన నడవడికి 

భిన్నంగా అటు తర్వాత రూపొందే నడవడి. ఇలాంటి నిర్ణయాలు మెట్లుగా ముర 

వాణి పాత్రలో పేర్చుగట్టుకొని ఉన్నటు, మీద ఉదహరించిన వ్యాసంలో సెట్టి 

ఈశ్వరరావుగారు వర్శించిచూపారు. మొదట్లొ మామూలు సొనిగా డబ్బుగడిస్తూ 

కొకప్పుడు నిరయగా కూడా వ్యవహరిసూ వచ్చిన మధురవాణి, కరటకళొన్తి 

కోబుట్లువుకి సాయంచేయడానికి డబ్బు ఆశించలేదు. కరటకశాస్తి వీవృబాహ్మడని 
దయదలచిం దనుకుందాం, తనను ఉంచుకొన్న రామప్పంతుల మోసాన్నీ సాగ 

కుండా అడ్డుపడింది. అంతకంటె అధికొరదర్భంగల డిప్పిక లెక్టరు పంపిన రాయ 

బారాస్ని కాడా తిరస్కరించింది. ఇలా క్రమ క్రమాభివృద్ది చెందుతూ, 

“కుక్కల” తో సంపర్కాన్నిరోసి, “చెడ్డ వారి యెడల గూడా మంచి గా” వుండడానికి 

పూనుకొని, మొగ్గగా నే ఉండిన తల్లి ఉపదేశపు మేలిమిని రేకురేకుగా విప్పార్చు 

కొంటూ, చివరకు శతదళమౌతుంది. చలాకీతనం, చమత్కారం, సమయోచిత 
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భాషణం, సర్వసమత్వం, సౌజన్యం _ ఒక్క. మధురవాణిలో కూర్చాడు రచయిత, 

ఈ వర్తనలన్నీ నాటక పాతలు చెయ్యడంలో ఉంది అతని |పతిభ, 

“మధురవాణి అంటూ ఒక వేశ్యశిభామణి యీ కళింగ రాజ్యంలో లేకపోతే. 
భగవంతుడి సృష్టికి ఎంత లోపం వచ్చి వుండును 2” అన్నాడు కరటకళాన్తి, 

భగవంతుడి సృష్టి క మోగాని, గురజాడ అప్పారావు సృష్టికి పెద్ద లోపమే 

వచ్చి ఉండేది. ఎందుకంపే నాటకానికి మధురవాణి ఇచ్చేదే, ఆర దగా రన్నటు, 
“జీవళ క్రి”, స్ట 

శ్రీరంగం (ైనివాసరావుగారు దీనిని విపులీకరిసారు : 
మధురవాణి అంత నాటకానికి అతి ముఖ్యమెన పాత్రము, ఆమె 

వలన కథ నూటిదారిలో (పవహిన్తుంది. కథ యెదురు తిరిగితే "చ్మకం అడ్డు 

చేయి గలిగినంత దీమా ఆమె కున్నది, ఆధె ధైర్యము ఎక్కడా ఆమె స్త. 

తొణుకొడదు. పరిస్తితులు బాగా పఠించి తదనుగుణముగా నూటిగా (పవ ర్తి 

స్తుంది. కథలో చిక్కు. (Complication) తీసుకొని వచ్చునదీ, విడగొట్లునదీ 

కూడ మధురవాణే....25 

గొంగడి -వురుగు కట్టింగు మీసలవా(డు 

CE దలకట్టుంవాడు 

ఎప్పడు కాఫీ దుకౌణప్ప రేవిణీవాండు 

సిగరు పీలుపు బుగబుగలవా(డు 

పై పటారమును లోపల లొటూరమువా(డు 

పట్టుదప్పిన ఛలోభాయిగా(డు 

తుద మొదల్ లేని గాడిద గ త్తరలవాండు 

జలసాలతోంబడి చచ్చువాండు 
తడియనెడి దున్నచోం జేత తుడుము మొదలు 
దేవతార్చన వజ క తీరు వాడు 

వలను పడకున్న (శ్రీ శుకువంటివా(డు 

(తోవ దొరికిన వట్టి గంధోళిగా(డు. 2 



సదా కాలు 

ఎవరో చెప్పుకోండి చూదాం అన్నట్లు, “కార్టూను” శిల్పంతో గీసిన ఈ అక్ష 
రాల బొమ్మ మరెవరివో కాదు; తెలుగు ప్రజల అల్లారు ముద్దుప్యాత యన్. 

గిరీశం _ “గిరీశమా, నినదభీషణ శంఖము దేవద తమా ?” _ గారిది, అది అవత 

రించిన వేషా విశేష మెటువంటిదోగాన్సి జాతి సొతు అయి ఎన్నెన్నో 

కాలానుగుణ మెన అవతారాల నెతుతూ చిరంజీవమె నిలిచి మి * ఆ రోజులో 

విజయనగరంలో గిరీశమం'కేనే ఎందరో బుజాలు తడుముకొ నేవారట. ఎంద 

రెందరు వేషధారులూ, డాంవికులూ, వాచాలురూ మాటతో కోటలు దాటించేవారు 

అరచేతిలో స్వరం చూపిందేవామా, పగెలతో పబ్బం గడుపుకొనేవారూ, అక్కు ర 

తీరాక కుక్క అనే వాళ్లూ, ఏరుదాటి తెప్పతగలెమే వాళ్ళూ, ఆ ఒక్క “గిరని"లొ 

దాగొనీ ఉన్నారో లెక్కగట్టలేము, అంకే_ ఓక వెయ క్స్ లక్షణాన్ని గిరీశం 

మూ ర్రీభవించాడన్నమాట. నిజానికది అపుడపుడే బయల్పడుతూండిన సామాబిక 

రోగలక్షణానికి రూపకల్చన మ్మాతమే. ముందు ముందు మరెంతో తీవతరమూ 

బహుళతరమూ కానున్న ఒక అంటువ్యాధిని ముందుగా నే కనిపెట్టి "పేరుబెట్టిపోయిన 

భిషక్కు, గురజాడ అప్పారావు 

కన్వాఖులగ్ర నాటకౌల్ని ఇంగ్లీషులో వరించాలంటే The struggles 
ag) లు 

and the Adventures of Gireesam అని కూడా వరించేందుకు అనుపుగా, 
(3) 

నాటకమంతా కమ్ముకొని పోయిన పాత ఇది. నిజానికి దీనితో కన్యాకు7్క 

కథకు అంత పమేయమే లేదు. 

As far as the plot is conceraed however, Girisam 13 not essent- 

ial; asa matter of fact, heis out of place. In the drama, he is 

merely the person with whom Buchamma elopes. Girisam must 

have taken the author himself by storm, and argued and bluffed 

his way into the drama, 30 

నాటక కళా మర్మ జ్ఞా నికీ, జీవిక పరిశీలకునికీ ఇది మరి ఒక పేచీ. దిని 

సటుంచి, గిరీశం వశ్యేకతనే గమనించవలసి ఉంటుందిక్కుడం సొంత ఇలనీ. 

చుటపక్కాలనీ లేనటుగా, అదృష్టాన్ని వెన్నాడుతూ, డేశం వెంటబడి సంచరిసూ 
క్ na) ట్ అ 

వటి తెలిఎికేబలకో నోటి మంచితనంళో ఊరినీ మందినీ మంచిచేసుకొంటూ, 
యు 

* గిరీశం లెక్చర్లు" ద్వారా శ్రీ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గిరిశం ది (గేట్ సినిమా 

(పవేశం' వగ్రరా రచనల ద్వారా వి. కుటుంబరావు గారు ఇటీవలి కాలాన ఈ వాతను సొంత 

పరచుకొన్నారు. 
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“వేఛలేని” యువకులు మధ్యమవర్గం కింది ఫాయానుంచి పైకి వస్తూ సమాజం 
మీదపడి బతుకుతున్నారని గమనించాడేమో, తెగులు లాంటి ఈ ధోరణిని గిరీశంలో 
చూపెట్టాడు రచయిత. పాశ్చాత్యదేశాల తోలి నవలల్లోని Picaresque 

tradition అనేది ఇలాంటి యువ సాహసికులను వర్తిస్తుంది. కామెడీ 

నాటకౌల్లోకూడా ఈ పాత్రలు దర్శనమిసాయి. చివరకు "షేక్స్పియర్ 

చారిత్రక నాటకొలలో ఫాల్ నైఫ్ (Falstaff), పిస్టల్ ( (Pistol) పా|తలు కూడా ఈ 

కోవకు చెందినవే. భూస్వామ్య వ్యవస్టలో నిలవనీడ లేకుండా దాన్న కంటగించు 

కొని, దాని లక్షణాలన్నిటినీ గేలిచేస్తూ రః పాత్రలు విలక్షణంగా తయారౌతాయి. 

వాళ్ళంతా కలసి సమాజంలో ఒక కా త్త వర్గంగా ఇంకా రూపొందలేదు కౌబిట్టి 

వీళ్ళకింకొ విడిగా ఒక నె తిక దృక్పథమూ, 'కట్టుబాట్లూ ఏర్పడలేదు. ఇలాంటివాడై న 
గిరీశం ఈ నాటకంలో చెసిన చిలిపి పనులన్నీకలసి తమదని కేటాగా చెప్పుదగ్గ 

(పాము ఖ్యాన్ని సంపాదించుకోలేక పోయాయి. ఆర్న్నోల్ 'కెటిల్ (Arnold Kettle) 

అనే విమర్శకుడు An Introduction to the English Novel-part 1 లో 
చేసిన విశ్లేషణను అనుసరి సే సె, గిరీశంపా(తను పె విధంగా టోధపరచుకొని, కేంద 

స్తానంలో. ఉన్నప్పటికీ గిరీశం ఈ కథకు పూ రగా అవసరమెలా కాకుండాపోయా 

డనేది వివరించవచ్చు. అతనిసాహ సస్పనులన్నీకూడా Discontinued skirmishes 

lacking a central significance అనవచ్చు. 

గిరీశంద్వారా సంఘ సంస్కరణనుకాదు అప్పారావు హేళనచెయ్యదలచింది, 
సంస్కరణవాదపు మేకవన్నె పులులను మాత్రమే. సమకాలిక మహోద్యమాలను 
ఫేషన్” (125110 9) గానేతప్ప “పేషన్” (0235109) గా గాక, అరకొరగా బోధ 

పరచుకొని నినాదాలను మాత్రమే నాలుకకు పట్టించుకొని “హృదయాన్ని” నిర్గ క్ష్యం 

చేశాడు, పె కిపోయి బాగుపడడమే ధ్యేయం. జీవితం తనకు సింహద్వారాన్ని 
మూసే సేసింది. అందుచేతనే 'పెరటిగుమ్మంనుంచి జీవిత మధుశాలలో (ప్రవేశించ 

గోరాడు. కొవలసినంతకంబ ఇసుమిక్కి=లిగా నే ఊహాబలంఉ౦ద. చొరవ, తెగింపు, 

మాటమా ర్చేనేర్పు, “మస్కాా'వేసే కౌశలం, వంచనాశిల్పం ఉన్నాయి. చిత్తపద్ది 

కూడా ఉందా ? ఉన్నా అది అక్కరేని దినుసు. బొమ్మ బొరుసాతుంది, బొరుసు 

బొమ్మఅవుతుంది. అయినా అతను బాగుప శ్శేదు సరిగదా, బాగుపడబోయి మధుర 

వాణీ “బేల్ "వేస్తే సౌజన్యరావు సమక్షంలో టోర్హాపడిపోయాడు. “నెపోలియన్ ఆఫ్ 
యాంటీనాచ్చి" విగు ఊడిపోయింది. దొంగ దొరికిపోయాడు. సమాజ దేహంలోని 
మంచిభాగం అతన్ని రోగ్మకిమిగాఎంచి బయటకు నెట్టివేసింది. అతనిది కాల్చనిక 
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మన స్తత్వంకాబట్టి వాస్తవం దాన్ని అబద్దికరించింది. కవి కొవలసివుండి మాటకొరి 

అయ్యాడు.* కట్టుదాట్లనడలింపు, (పేమ మహామంత్ర పారాయణ, వేషధారణ వగ్గెరా 

లకో త్వరలోనే బయల్పడనున్న భావకవిత్యయుగానికి రావలసినంకకంటి ముందుగా 

వచ్చిన దూతలాంటివాడయ్యాడు. అతని ఉపన్యాసాలేమి,స్వగతా లేమి, Napo'eonic 1 

తో నిర్భరంగా కవిత్వాంశ కలిగి ఉంటాయి. భంగపడితేనేంగాని, ఆతను 
Fashion - setter కాగలిగాడు. సాక్షొత్తూ చేషధారి..లాల్బీ, జులపాలు, గికజాలు, 

వోగచుట్ర, తన పాతలో లీనంకాకుండా, లీనమెనట్లు (పేతకులకు నమ్మకం 

పూ రిగా కలిగించకుండా. “నటిసున్నాడురోయు” అని మధ్యలోనే దొరికిపోయిన 

నటుడు గిరీశం. ఇలా మరెన్ని విధాలుగానో ఈ గొప్ప పాత్రను వివరించవచ్చు, 

కొన్నిటి నిక్కడ పేర్కొావాలి : 

“గోతముది పిల్లిలాగు జీవించే ఏ[వాసి కొని సిర మనస్కుడు. కాడు; 

పాపభ్రీతిలేని పాషండుడు, బుజుమార్లవ ర్రికొడు” అన్నాడు ముందు పేర్కొన్న 

వ్యాసంలో, (శ్రీపాద కామేశ్వరరావు. కేవలం వ. తిరిగి వుల్బాగా 

జీవనంచే సే సోమరి మాతం కొదు, “ఎస్పటికి కూడా.... ఒక దారి తప్పిన యువ 

కుడుగాను, అందువల్ల తన తెలివితేట లన్నిటినీ స్వ పయోజనానికి ఉపయోగించుకునే 

ఓక వ్యరి కిఅని మొదట్నుంచీ నా వుదేశ్యము. ఎంత దారితప్పిన వాడై నప్పటికీ, 

ఒక అవ్య క్ష మో, సువ్య కమో అయిన గమ్యస్తానాన్ని చేరాలని, జీవితాన్ని అటు 

ఇటు పనగలిపి నెటుకొసున్నవాడు గిరీశం,” అన్నాడు గిరీశం పాత్రధారణలో 

తల నెరిసిన Kisses వెంకట నుబ్బారావు. అతని మోసాలస్నీ “జానెడు 

పొట్రకోసమే”నని శ్రీనివాస చ్మకవ ర్రిగారంటే, దాన్ని వివరిస్తున్నట్లు “భూపతన 

మెన దగ్గరనుంచి గిరీశానికి పట్టుకున్న .... గొడవ ఈ పూటకు బిఛాణా ఎక్కడ 

వేయాలి అని .... పూటకు టికాణాలేని బుక్కాఫకీరతడు .... రాజస సమాజంలో 
వుంటూ కొబేర సమాజపు తొలిరేకలు సోకినవాడు గిరీశం” అవి రాంభట కృష 

మూ ర్రిగారు వర్తించారు 31 సెట్టి ఈశ్వరరావుగారికి గిరీశంలో కనిపించేది 

“ఫ్లౌర్రహిత వద్యహాల్ని” తమ న్వార్హానికి వినియోగించుకొనే అనేకుల 

(పతివిందాలే”, 

సాహిత్య జీవులిందరికి ఇన్ని పోలికలుగా కనిపించిన గీరీశం 

సూర్యుడు ఆర్. యస్, సుదర్శనం గారికి ఇంకోపోలికలో కనిపిస్తున్నాడు. 
న. 

జ గిరీశం కవి కూడాను. ఎటొచ్చీ ఇంగ్రేమలోనూ బటేరింగీషులోనూ కవిగట గరిగినంతగా 
a) (sa) 

తెలుగులో కట్టలేక పోయాడు. చాటువులే తెలుసు, 
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Ths bliss of freedom 241036 in humour is the essence of Falstaff 
అని గ్రాడే (382610౧ రాసిన నాలుగుముక్కలు గిరీశానికి అన్వయింపజేస్తూ, 

గిరీశం వ్య క్రిత్వంలో (పధానమెనది హాస్యదృష్టికాబట్టి అతను “నిర్లి పంగా సమయ 
స్ఫూ ర్రికో” వ్యవహరించి “స్వేచ్చ”ను అనుభవించగలిగాడని సుదర్శనంగారు 
రాసున్నారు.* అభిరుచులకూ, అభిపాయాలకూ, ఆశలకుగూడా దాసుడుగాక, 

వచ్చిన వాటితో తృ పిపడుతూ, నిగ్రహం అలవరచుకొనికూడా, ఒక్క బుచ్చమ్మ 
విషయంలోనే కొంత మెత్తబడి, తనగురించి తనకే ఆశ్చర్యం క్రలిగేటట్లుగా 

“మంచితనం” చూపివేసాడు. జీవితంమీద తస్ప మరి దేనిమీదా విశ్వాసము:చని 

“కార్యవాది” _ “స్వకార్యవాది” అం'పే మరీ బాగుండేది. అతనిలో మంచితనం 

పూర్రిగా చచ్చిపోలేదు. “గిరీశంలోని హాన్యదృష్టి ఈ మానవత్వపు చెలియలికటను 

యెప్పుడూదాటదు”. కాకుంాపే మంచితనాన్నికూడా ఒక p0li౭yగా నేఎంచినందువల్లి, 

అదే జీవితపరమార్గమని ఎంచనందువల గిరీశం కథ కట్టింది. 33 

నై తికభావ (పబోధంకోసం పాత్రలను శాసించడం తగనిపనికావచ్చునేమో 
గాని “దుష్టవ ర్తనునకు తగినశిక్ష” ఉండాలని Poetic justice దృష్ట్యా గిరీశంలాంటి 

వంచకుల ఆట చిట్లచివరికై నా కట్టించగోరాడు అప్పారావు. నాటకాంతం౦ంలో 

రచయితచేతి కీలుబొమ్మగామారిన గిరీశం, నాటక (ప్రారంభంలో మాతం (పపంచ 
ఉ. తమ హాస్యపాాతలలో ఒకడుగా లెక్కకు వచ్చేట్లు కనిపిసాడని, బురా వెంకట 

సు బహ్మణ్యంగారు రాశారు. ...Gireesam, who in the begining bids fair to 

rank with the world’s best humorous characters for the Telugus 

dwindles into a mighty little man of virtue as the play progressess* 
సౌజన్య రావు ద్యారా అప్పారావు చేసిందలా. గిరీశం నడతలోని వంకరను దిద్ది , 

(ag) 

అతను వట్టి జీవనసూ తంగా ఎంచుకున్న “మంచి”, నిజానికి జీవిత గోపుర కలశ 

మని స్తాపించడమే. ఇందులో “కళి దెబ్బతిన్నా ఫరవాలేదనుకొన్నాడు. ఫాల్ 
స్తాఫ్ను (విన్స్హాల్ Prince Hall (ఇప్పుడు కింగ్ హెన్రీ) బహిష్కరించిన మైనా 

బహిష్కరించలేదు. రాజమండ్రికి సీమరెక్కి వెళ్ళి బి. ఏ. డాకా చదువుకొని 
(oe 

బుద్దిమంతు డనిపించుకొన్నాక, బుచ్చమ్మ నిచ్చి పెళ్ళి చేయిస్తానని అతను బాగు 

పడేందు కొక తెన్ను చూపించాడు Deux ex Machina లాంటి ఈసౌజన్యారావు, 

* గిరీశం అభిలషించిన న్వేచ్చ ఇతరుల న్వేచ్చనూ, సౌభ్యాన్నీ గణించేదికాదు. కరడు vw 

గట్టిన స్వార్థాన్నే అతను స్వేచ్చగా (భమించాడు. పరోపకార శీలత లేకపోలేదు గాని, అది తన 

స్వార్థాన్ని స్వాతిశ యాన్ని 'పెంచుకోడానికే. 
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ఫాల్స్తాపుకూ, గిరీశానికీ పోలికచూపే వాళ్ళు, వాళ్ళ భేదాలను గమనించడం 

మంచిది. హ్ స్టాఫ్ లో దుష్టు లక్షణా లెన్నో పదూషకుని లక్షణాలన్ని. అతి 

వాగుడు ఉభయ "సాధారణమైన గుణం కొదచ్చుగాని, గిరీశం ధోరణి * సురెంద్ర 

నాథ్ బెనర్రీ నుంచి పుణికి పుచ్చుకొన్న నవీన రాజకీయోపన్యాస ధోరణి కాగా, 

ఫాల్ సాఫ్ అతనిమ్మి తుడు సంబోధించినట్లు a creature of bombast మాతము 

అ సిస్ సక్వీ క్రీ లకుగూడపోలికలు న్నాయి. ఫాల్ స్తా ఫ్కు ఆవిడడజను షర్లు 

పెట్టినట్టుగా నే, వ గిరీశాన్ని మేపింది. తగవు పెట్టుకొని ఫాల్ 

స్టాఫ్ డబ్బు ఎగవెయ్య జూస్తే, గిరీశం పూటకూళ్ళమ్మకు పత్తా లేకుండా పోతాడు. 

అప్పారావు నాటకం [పథ మాంకం మొదటిస్టలంలో ర్ు పొటిగాపు పంతుల 

బంటోతుతోటి గిరీశం మోసపుమాటలకూ, HENRY 17 Part Il, ActI scene 

11 లో లండన్ ఏధిలో లార్డ్ ఛీఫ్ జస్టిస్ ఎదురుపడినప్పుడు ఫాల్ సాఫ్ మాటలకూ 

చాలా పోలికే ఉంది, ఛీఫ్ జస్టిస్ సేవకుడు తనను 'పేరుబెట్టి పిలిచినప్పుడు, తన 

సేవకుడికో ఫాల్స్టాఫ్ 

Boy, tell him that I am deaf. 

అంటాడు. కాని, వాడు ముఖా ముఖి వచ్చి నిలేశాక, వాణ్లి బిచ్చగాడుగా తాను 

థ్రమిస్తున్నట్లు నటిస్తూ, అదిలింపుగా 

What a young kuave, and beg! 

అంటాడు. ఛీఫ్ జస్టిసే స్వయంగా కల్పించుకొని, “నీకో మాట్లాడాలి అంటూ 

సమీపించినప్పుడు, అతని ఆరోగ్య స్టితి గురించి ఆదుర్దా కనపరుస్తూ అతను 

నోరెత్తి ఒక్కమాట చేప్పేలోపల తాను పదిమాటలు గుప్పించి, సంభాషణను 

పక్కకు తిప్పేసాడు, “లోగడ నీకోసం కబురు పెడితే నువ్వు నచ్చావు కౌవు' అని 

ఆయన అంసే, ఇతను రాజుగారి అనారోగ్యం గురించి మాటాడుతాడు. “ఇతనికి 

“చెవుడు” కొబోలని ఆయన అనుకొంటాడు. దొంగె తనీ తెలుసుకొంటాడు. అయితే 

చివరకు మాటల్లో గెలాయించుకొంది ఫాల్ స్టా ఫె. - 

A good wit will make use of anything ... 

అని సగర్వంగా స్వగతం చెప్పుకొంటూ బయటపడతాడు, ఆ చెవుడు నటన 

యావత్తూ గిరీశం తెవ్చిపెట్తుకొన్నది. బంటోతును తెగపొగిడాడు. సామ్ము 
i న య ener 

ఈ రాజకీయవాదుల ఉపన్యాస ధోరణిలో తనకు ముఖ్యంగా నచ్చనివల్లా ఆత్మస్తుకి 
౧ అద 

పరనిందా అని “మాటా మంతి' లో ఒకచోట అప్పారావు రాని ఉన్నాడు. 
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త్వరలో చెల్లిస్తానని గాయత్రి పట్టుకొని ప్రమాణం చేసానన్నాక, వాడు నిష రం లావి టి 0 మిస్తూంటే, ఫాల్స్టాఫ్ లాగానే స్వగతంగా “ఇన్నాళ్ళకి జంయుప్పోస వినియోగం అజాత జు 

లోకి వొచ్చింది.” అంటాడు, 

మిస్రస్ క్విరీ విధవరాలయ్యాక ఆమెను పెళ్ళాడతానని ఆశగొల్సి, ఆమె 
యింట తిషవేసి అప్పుడప్పుడూ జగడాలు పెటుకొంటూ ఉండే ఫాల్ న్లాఫ్,, పూటకూ గు (a) Ow i క్ళమ్మ పోషణలో వుండిన గిరీశం, అన్నదమ్ములే, 

మధురవాణిని తలచుకుంటూ గిరీశం పాడిన ఇంగీమ మాటల తెలుగుపాట 
లోని అంత్య[పాస _ డిలైటు, పైయిట్ , నెట్, వైటు, ద్రైటు వగైరా Merry 
Wives of Windsorతో* ఫాల్స్టాఫ్ రాసిన (పణయలేఖలోని పాటకు పెట్టిన 
knight, 11806 might, fight పాసలాగా నేవుంది. ఈ నాటకంలోనే ఫాల్ స్తాఫ్ను 
బుట్టలో కుక్కి. ఏడ్చించిన మిసెస్ ఫోర్లు, మిసెస్ పేజ్ లాగానే, అప్పారావు నాట 
కంలో గిరీశాన్ని, రామప్పంతుల్ని కలిపి మంచం కిందికి నెట మధురవాణి ఏడ్చి 
స్తుంది. తొలికూర్చు నాటకంలో “హయమైన నడవడి” కలిగిన మధురవాణి, షేక్స్సి 
యర్ పాత అయిన డాల్ 'పేర్షీట్ను పోలి ఉండేదంటూ అప్పారావు నాటకానికీ 
షేక్సియర్ నాటకాలకూగల చాలా పోలికలు తెన్చి చూపారు, మరో వ్యాసంలో 
ఆర్. యస్. సుదర్శనంగారు. 35 ఫాల్ స్టాఫ్ ఆత్మకు పునర్జన్మ (స ఫొదిస్తూ ఆం|ధ 
జొతి సాహిత్యంలో గిరీశంద్వారా శాశ్యత స్తానం కల్పించాడని అంటూ, పోనుపోను 
అప్పారావు సృష్టి "షేక్స్పియర్ మాతృకకు దూర మై పోయిందని కూడా ఆయన 
గుర్రించారు. ఫాల్ స్టాఫ్లోనూ, గిరీశంలోనూ మంచితనమే సామాన్య ధర్మమంటూ 
చెప్పనై తే చెప్పారుగాని, వారి భేదాన్ని నిర్థారణచేసి చూపలేదు, గిరీశం ఎలాంటి 
వాడో లోగడ విపులంగా చెప్పడ మెంది. 

ఉల్లాస పరిచినా, నవ్వించడమొక్క.కేకాదు అతని (పయోజనం. అతను 
విదూషకుడు కాదు. * తానే కథానాయకుణని (భమపడి ఆత్మవంచన, పరవంచనలకు 
పూనుకొని, కొద్దిగా “విలన్ లక్షణాలను కలిగిఉన్నాడు. షేక్స్ ఎయరు నాటకాలను 
చదువుకొన్నంత గట్టిగా చదువుకోలేదనేగాని, అప్పారావు రష్యన్ హిత్యాన్నికూడ 
పరిశీలించాడో ఏమో : గోగోల్ (60201) రాసిన The Inspector-General నాట 

పరుడూ కుటిలుడూ అయిన ఫాల్స్టాఫ్, షేక్స్పియర్ పద్ధతి హోన్యానికి శిఖర్మాగంవలె” ఉన్నా 
డని చెప్పాడు, 
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కంలోని క్రెసకాఫ్ పాతతో కూడా నిరీళొనికి పోలికలు కనిపిస్తాయి, లోకవంచన చేద్దా 

మసి సంకల్పించకుండానే లౌక్కొన్ని ఒంట దిట్టంచుకొని కమ్మగా మాటా దే నేర్చు 

సంపాదించి మంచినీళ్ళ మర్యాదగా అబద్ధాలాడుతూ “ఎప్పటి కెయ్యది _పసుత'మనే 

పద్దతిలో ఏ అనుభూతినీ కొ సముట్లా అనుసరించని ఈ క్లెస్టకౌఫ్ లో గిరీశం అంశ 

కొంతై నా లేకపోలేదు 

శూదక మహాకవి సృష్టించిన శకారుడు విదూషకుడని (భమపెనే దుషుః 

దుష్టాధికారి. అనుభోగం అతనికి కావలసింది. రాజుగారి సాని దాని తమ్ముడుగా 

రాజశ్యాలకుడుగా అతని అనుభోగ దాహానికి మితిగానీ మట్టుగానీ లేవు: ఉండకూడదు; 

ఉంటే అతను సహించడు. “అతను కన్ను మెచ్చినదాన్ని కామిసొడు, పన్ను 

మెచ్చిన దాన్ని సేవిసాడు. ఆలోచనకన్న ముందు అనులు జరిగిపోయేజీవితం.... 

శ కారునిపట్ల ఆలోచనకి మూఢత్వానికీ అభేదాధ్యవసాయం కుదిరింది కొబట్రి 

మూఢత్వం అనే ముసుగులో శకారుడు లోకంమీద వడతాడు”అని మీద పేర్కొన్న 
వ్యాసంలో రాంభట్ల కృష్ణమూర్తిగారు రాశారు. అతని దుర్మార్గాలకు ఈ కుహనా 

మూఢత్వం ఒక సాధనో పకరణం మాతమే. అతని పురాణాల కలగలుప్ప 

మాటలూ గిరీశం దజాయింపు మాటలు తెచ్చి పెట్టుకొన్న వే గాని యధార్ధ విషయాలు 

కావు, గిరీశం బీదవాడు గాబిటి సొంత ఆ స్తిమిద, భ్యదతమీద కన్నుంచి ఎన్నో 

ఎతులు వేశాడు, శకారుడి బతుకు వడ్డించిన విస్తరి గాబట్టి గీరీశంలా అతడు 

తరచూ “ఒపీనియన్సు చేంజి” చేసుకో నక్క ర్లేకుండా నే, అధికారాన్నీ, అడి ఇవ్వగల 

అనుభోగాన్ని చేజిక్కించుకొన్నాడు. అయితే ఇద్ద హ (పా ప్తకాలజ్ఞులే. “ఇదరూ 

“పోలిటీషన్సే". గాని “ఎవరి పరిస్టికుల్ని బట్టి వారి శీలాలు. ఏర్పడాయి. ఒకరు 
పొలిటీషియనూ, మరొకరు ఆ పోలిటీషియనుకు ధ్యేయమెన పవరూ. అంకేతేకా,.” 
రాజకీయ నాయకుడు కాలేక గిరీశం పె వేటు మా స్తరయ్యాక. 

గిరీశం పాత్ర మరలోనుంచి బయల్చడ్లవసు వులాగా maaaastare) ఒక్క 
పెట్టున అప్పారావు “మనః కార్మికళాల నుంచి తయారై రాలేదు. మధురవాణీ 
క్ర. ఆ రెండుపాతలూ (కమంగా వివర్ధనం చెందిన య. పదార్డాలే 

(Organic growth). అందుచేతనే వాటికి ee ఆకర్షణ, ఇంత జాగాకూడా. వట్టి 
హాస్యంకోసం తయార న ప్మాతకాదు గిరీశం. కొండు జ్జ యంలోనూ పూ ర్రిగాని 

రచనలతుంటల్లోనూ కని నిపిస్తున్న ఈ పాత త, మరింత మహ త్రర్యపయోజనం క సమే 

అవతరించింది. ఆదెేశానికీ ఆచరణకూ మధ్యగల భేదాన్ని చూపుతూ, ఇతర పాత్రల 
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నడవడికల్లో మెలికలు పెడుతూ, సంస్కురణవాద శిబిరంలో నే ఉన్న పంచమాంగ 

shen తూట్లు కొడుతూ, పరార్గాన్నెప్పుడూ స్వార్ధ దృష్టితో నే తప్ప పీక్షించలేని 

ఇక మానసిక దోరణికీ, మనుమ్యల పాణి సంకేతంగానే, గిరీశంపాత ఉద్దిష 

మయింది. అతను వినా నాటకమే లేదనడం సాహసం; అతనే నాయకుడనటం 

దుస్పాహసమె 

నిజానికి కన్యాఖథలగ్ట నాటక నాయకుడని చెప్పదగినవాడు ఎవడూ లేడు, 
పౌజశ్యారావు కథాసమస్య పరిష్కారానికి సనికివచ్చాడు అంతే. పూర్వం పురాణ 

నాటకలలో దేవుడు (పత్యక్షమై రచయిత కథను ఒక కొలిక్కి. తెచ్చి ముగించే 
వాడు. సౌజన్యారావు అలా యంత సాహాయ్యాన రంగంమీదికి పెనుంచి 

దిగివచ్చిన దేవుని పాత్రలాంటివాడు _ కంటు ల Machina. అయినా అకని!ీ 
ఒక నాయకుడున్నాడు. తొల్నిపతి నాటకంలో పేరెత్తి, వీరేశలింగం అనీ 

వీరయ్య పంతులనీ, గిరీశం, సౌజన్యరావు అతన్ని సూచిసారు. ఇక్కడ పేరు 

పన్నా వీరేశలింగం సాన్నిధ్యాన్ని ఊ హించుకో వచ్చు. బుచ్చమ్మ పూనాలోని 

విడోస్ హోమ్ికు పోయిందిగాని గిరీశం చేరుకోవలసినచోటు రాజమం డి; మీనాక్షీని 

లుబ్బుడు సంపివేసింది పీరేశలింగంగారి వితంతు శ రణాలయానికి. కౌ బట్టి నై తికంగా 

ఈ నాట "నికి నాయకుడుగా ఎన్నదగినవ్య క్తి, సమకాలిక ఆం(ధజనతా లోకనాయ 

కుడె న పంతులుగా రే. సౌజన్యారావు మహా అంటే, విశాఖపట్నంలో ఏ రేశలింగం 

గారి 'ఎజంటు లాంటివాడు. ధ్వని సంతులుగారిదె తే సౌజన్యారావుది (పతి ధ్వని 

మాత్రమే. 

ఈ పాత్రను మానవీకరించడానికి అప్పారావు ఎంతో (శమపడవలసి 

వచ్చింది. “అవ్బాడీ తనం”, అలవికాని నీతిసూ( తాల కటిక చల్లన, దీన్ని ఆదర్శం 

గానే తస స్ప యధార్హంగా మానవవ్యక్తుల మధ్య నిలప లేవు కాబట్టి, భీష్ముని శపథం 

లాంటి సౌజన్యారావు భల్లూకప్పట్టు సడలిచ్చి మధురవాణి అనే (పాణపూర్ణమైన 

యధార్గానికి లొంగి, చివరకు ముద్దుపెట బోనిచ్చేంతవరకు దిగిరావలసి వచ్చింది, 

మీనాక్షి పాత అణగదొక్క వీలులేనిది. బుచ్చమ్మలాంటి అమాయక 

బాలి వితంతువుకు పోటీగా, ఈ గడసరి అవసరమెంది. అకాల వైధవ్యం స్త్రీల 

నెటు 'పాపపంకం౦ంి వెపు తోస్తున్నదో చూపడానికీ పీరేశలింగం (పహసంలో 

లాగా మరీ బరిదెగించి రంకుపురాణంి నడిపే ఆడదిగాకున్నా, కొంతవరకైనా 

(గంథం నడిపే దకతగల ఆడది, అప్పారావుకుగూడా కావలసివచ్చింది. గిరీశానికి 



సపాశ్వాలు 897 

(పేమ సందేశాన్ని బుచ్చమ్మ ద్వారానే పంపిన రాంభట్ల వారి అచ్చమ్మకం టె, లుబ్బుని 
ప్యతికా రత్నం తెంపరి మనిషి. దేహం పెప్టే ఒ తిళ్ళను తాళలేక, అసిరిగాని 
ద్వానా రామప్పంతుల 'రాసిక్యానికి' పనిగల్పిస్తూ, సంఘం తనకు నిరాకరించిన 

సౌఖ్యాన్ని దఫాలవారీగా చీకట్లో సంపాదించుకోక తప్పలేదు. అయినా దొంగ 

కూళ్ళం-పే ముఖం మొ త్రకి పోలీదు. రాజమండిపోయి పసబ్రీకున రామప్పంతుల్ని 

'పెళ్ళాడాలని కూడా తలపోసింపి. తన “పాపాలి గురించి తన కెలాంటి (భమలూ 

లేవు. నిజాన్ని _ తన కెంత నిషరమెనా _ తేరిపారచూడగలదు. తన “పతనం 

గురించి తనకేరోత. తన “నీతి గురించి తనకే ఎగతాళి. అసిరిగాడు దిగదుడుపు 

వడపప్పు తింటే “అపవిత sil రామప్పంకులన్నప్పుడు, అందుకొని 

మీనాకీ “పవితం అంసే మీదీ నాదే!” అంటుంది. ఎందుకలా అన్నావని 

పంతులడిగికే, "నేను వెధవ ముండనీ, మీరు సరసులున్నూ. మనకంచే పవిత్ర 

మైన వారు యవరుంటారు ?” అంటుంది 

ఎవరికో ఒకరికి చెందిపోవాలనే మీనాక్షీ కోరిక. అది గొంతెమ్మ కోరికని 
తెలియదు. ఇంట్లోంచి ఎలాగూ తనను రామప్పంతులు లేవదీసుకొచ్చాడు. నగలూ 
నాణ్యాలు లేకున్నా రాజమండడికి హోర 'పెళ్ళిచేసుకోవాలను కొంటుంది. సంతులుకి 

“కాగల పెళ్ళాం”. “కలగన్నావా యెవింటి” అంటాడు పంతులు. నిజంగానే కల 

గనిండి_ దొంగకూళ్లు అక్క-రని కల; పరువుగా కాపరం చేయాలని కల: 
బుచ్చమ్మ పా(త్రద్యారా బాల్య వైధవ్యంలోని దయనీయత |పదర్శించినా, దాని 

విషాద విహ్య౭త, బీభత్స పూర్ణత మీనాక్షీ పాత ద్వారానే వెల్లడి చేశాడు రచ 

యిత. మీనాక్షిలో అణగిఉన్న కౌమ (పవృ త్రిని స్స్తాత్రో వున్న దమయ్యాలకు, మగా 

ఆడా సంబంధాన్నీ మెథున సూచననీ, సంసార దృష్టి నీ ఆ సాదించటంవల్ల, బహు 

తెలివిగా వ్యక్తం చేశాడు, 

పరిస్తితులు కొద్దిగానూ, స్వభావం హెచ్చుగానూ దుష్తులు గావించిన పాత 

లలో రామప్పంతులు ముఖ్యుడు. ఈ నాబకానికి “విలన్” సేచీకోరు, కోగ్గువక్షి 
లంచగొండి, వ్యభిచారి, మోసగాడు, పిశతారితాన్ని రంకులకు కరారావుడుచేసి, 

నోరులేనివాళ్ళ నోచ్ళకొట్టి, కరణీకపు నిక్కూ చెక్కూ, నియ్యోగపు దర్గా అనుభ 
విసున్న వాడు. ఇతని సలహాతోనే, లుబ్బుడు పెళ్ళికి సరనంటాడు; కరటకళాస్తి 

దొంగ పెళ్ళికి పూనుకొంటాడు. వె పరీత్యంగా మారిన ఈ గుబటకాయన్వాహా సద్దతికే 

తాత్విక సమర్ధన కూడా కల్పించుకొన్నాడు. మోసానికీ లౌక్యానికీ అభేదం చెప్పి 
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లౌ కాన్ని ఒర్ వృతి తిగా నిలుపుకొన్నాడు. “ఆ లౌక్యవృ తి తి యెటువంటిసి , నిజాన్ని 

ఫోలిన అబద్దవా (డి (దవ్యాకర్షణ చసేది. నమ్మినచోట చేస్తే మోసమయ్యేదే, 

నమ్మనిచోట చేస్తే లౌక్య మనిపించుకొంటుందట : బాగా కుళ్ళిపోయిన పండేమో, 
ఇతని స్వభావం పోను పోనూ చెడిందేగాని, మంచివై పుగా మారనూ లేదు, మారే 
సూచనాలేదు. అగ్నిహోతుడూ, లుబ్బుడూ, చాలావరకు మార్పు జెందారు, 

మీనాక్షీ కనిపించే సీన్లు అవినీతికరంగా ఉన్నాయని ఆనాటి యువమిత్రుడు 
ఆక్షేపిస్తూ లేఖ రాసినప్పుడూ, అప్పారావిచ్చిన సమాధానం ఈ [పకరణాంతానికి 
సరిపోతుంది : 

కోన్యాభల్కంలో నాటకంలో, నిజమే, మీనాక్షి కనిపించే దృశ్యాలు 
అంత నీతి దాయక మైనవీ ఉప దెశకర మెసవీ కొవు, మాటవరసకి 

“ఎకి ఎయరు నాటకాలలోంచి నీక కొన్ని దృష్టాంతాలను చూపిసాను, 

నాలుగవ హెనీ అయిదవ హ్మోనీ మ్మెరీవై వ్స్ అనే నాటకాలలో తటస్ల 

పడే డాల్టీర్షీట్ మెన్ హో సెస్: దమ్ క్వి క్రీ మొదలైన పాత్రలు సరొజాన్ 

ఫాల్ సాఫ్తో వొక కూటమిగా 'మేర్చడి యెంతో ఆస క్రిని కలిగిసాయి, ఈ 
పాత్రలలో యేదీ ఉజ్వల నైతిక శ క్రికలది కాదు. వీరిలో యెవరికీ "మర్యాదా 

మప్పితమూ వున్నటు కనుపించదు... 

వాస్తవిక రచన అనే దానిని కళానై పుణ్యంతో ఎంత ఆదర్శపూరితం 
చేసినప్పటికీ, విధిగా అది కొన్ని లక్షణాలను (ప్రన్ఫుటీకరింసక తప్పదు. 

కవితాన్యాయము నిన్నమొన్నటిలాగ నేడులేదు. మానవ జీవితాన్ని నేను 
చితిసాను. చిత్రిస్తూ కళానె నై పుణ్యంతో ఆదర్శపూరితం చేస్తానే అనుకో, 
కవితాకళకు నేను ఒదిగి వుండవలసిన వాడినే ఐనా మానవ సమాజంపట్ల నౌ 

కొక దుహ త్రరమైన బాధ్యతవుంది. కనుక పాఠకులు నన్నొక (ప్రశ్న అడగ 
వచ్చును, నేను వాక య దుర్నడతను ఆకర్షవంతం చేశానా ? చేయలే 
దనే భా విసున్నాను... 

కవితాన్యాయమనేది పూజాపీఠంలా ఎంత ఆకర్షిస్తున్నా దానికోసంకూడా, 
వాస్తవాన్ని బలిపెట్టగోరని రచయిత అప్పారావు. “అసభ్యత' అని ఘోషించేవారు 
అసలు నీతి సమస్యలను గుర్తించరు. ఇలాంటి “ఫిళిస్టయిన్' (philistine) విమర్శ 
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కులు అప్పారావుపెర్కొాన్న "షేక్స్పియర్ నాటకాల నే “నీతి పేరున విమర్శించినప్పుడు 

కౌర్త్ మార్కుకు ఆయన మితుడె న ఎంగెల్స్ ఒక లేఖలో యిలా రాశాడు : 

Thereis more life and movementin one first actof THE 
MERRY WIVES OF WINDSOR thaninall German literature, 
Lamps and his dog Crabbe are worth more than all German comedies 
put together. 

చురుకుగల మాటలే ఆయినా, ఆ విమర్శకుల గటి ప్కురెల గుండా దూర 
డానికి ఇలాంటి దబ్బనాలే కావాలి గాని, సూదులు పనికిరావు. రచయితకు లోక 
వా సవం, (పభువు; కళలో అది ఒదగాలి; ఒదగనప్పుడు విడవాల్సింది దాన్ని కాదు, 

కళను : “నీతి దృషి అవసరమే, అయితే అది వా సవానికి లోబడాలీ గాని వా సవం 
డి అజం అవాలి 

దానికి లొబడగూడదు. 

గిరీశం శీలం గురించి మరికొన్ని మాటలు : “శత పాండిత్యం అతనిడేగాని అప్పా 

కానన కాడు న. గిరీశం కాదు. హాస్యానికే గిరీశం వనికి వచ్చాడు £ గాని 

ర న పాత ముఖ్యంగా వాణీ, తర్వాత సౌజన్యారావు. 'భృటాజు గారి Es 

న అతనికి కొన్ని ఏ ము. సత్యహరిశ్చందుని నోట్లోంచి ఊడిపడి, రాజ 

మనిపించి, రాజకీయవాది కాలేక బద్మాష్ అయిన గిరీశం ఆవె ప్నారావు కోవడ 

గిరిరావు అన్నాడంటూ కొడవగటింటి కుటుంబరావుగారలా రాయడం ఆయన PN 

గురుజన విధేయతను సూచించినంతగా గురజాడ హృ్దయాపికి విడియత సూచించదు, 

దారోస్రిడర్లో Anntaylor గేయం MY MOTHER కు పెరడీగా THE 

WIDOW దాగానే రాసినంతద్యూ తాన, గిరీశం మహాకవి అయిపోలేదు. Free wl! కూ, 

Pre-destinaticn కూ సంబంధించిన కై 9 స్తవమత జావనలో నీ ముపకో న్నత విషయాలను, 

A BC Dళే సరిగారాని గిరీశం నోట బెట్టించడం, ఆ పాత నిర్మాణంలో ఒక అసందర్భమే 

కొండు భటీయం లోని గిరీశం ఇలా అడ్జాని కాదుగాని ఇలాంటి మోసగారే. గిఠశమంపేనే 
రం 

వంచకుడని లోకం అనుకోవలసిన స్ట్తి ఎన న్నడో వచ్చింది, 
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జీవమా జవమూగలిగిస వాడుకభాష ఒక్కటే ఆధునిక నాటకభాషగా యోగ్యత 

కలిగి నట్టిదని నమ్మిన అప్పారావు, తొలికూర్చులోకంజ ఎక్కువ సాగసుగానేగాక 

వె విధ్యంకోటి సంసన్నంగా 'రండనకూర్పులో (సయత్నపూర్వకంగా వాడుక చేశాడు. 

వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి నీచపా(తలకు ఉచితమైన “గ్రామ్య”భాషను పెట్టి సంస్కృత 

నాటక సంపదాయాన్ని అనుసరించానని తృ పిపడితే, అపస్పారాపు తననాటక పాతల 

కన్నింటికీ వ్యావహారికాన్ని పెట్టాడు. ఎవరెవరి సంస్కారాన్ని బటి వారిభాషలో 

మార్పులు అనంతకోటి రూపాలతో కనిపించేలాగున, పా(తోచిత వ్యావహారిక భాషను 
(ప్రవేశపెట్టాడు వాడుకభాష అయినందుకేత, _గాంధిక భాషారచయిత ల్లా అర్హంలేని 

పదాలను, 'అవగాహన కాని భావాలనూ దూ దూర్చే ఏలులేకుండా పోయింది, తూ 

నిడదవోలు వేంకటరావుగారు ఇంకా ఇలారాశారు ; “(పతిమాట, (సతిఊత, (పతి 
దీర్హ స్వరము ఒక చరిత్ర ఆ ఒక అర్హము_ ఒక్ ధ్వనితో తొణికిసలాడుచుండును ,”*37 

నాటకమనేదే ; (పజాతం౦్యత కళారూపం, సమాజాన తీ వసంఘర్షణ ఉన్న 

పరిస్టితిలో విరుద్దశ కుల కుమ్ములాటలను వెలువరించేందుకు నాటకంతప్ప మరొక 
సాహిత్యరూ పం ఎక్కువగా ఉపకరించదు. ఆ కళారూపానికి మరింత బటువునిచ్చి 

ఇంకొ (సజలదగ్గరకు తీనుకుపోయేందుకు, వాడుకభాష సహాయపడినంతగా , వ్యవ 

హారచ్యుళ మైన శ బజాలంతో కూడి, చెవులనేతప్ప మనస్సును రంజింపలేని (గాంధికం 

సహాయపడదు. ఇలా నాటకరూపానీకీ, వ్యావహారిక భాషకూ పొత్తుఉంది. అందు 

కోసమే, అప్పారావు తన సాంఘిక నాటకంలో ఈ విశ్వవయత్నం చేయవలసి 

వచ్చింది. ఆ చేయడంలో విశాఖపట్నంమండలానికి సంబంధించిన వాగ్య్య హారాన్ని 

తీసుకోవడం తప్పనిసరి అయింది. అందుచేత ఇతరమండలా లవాళ్ళకుటో ధపడని మాండ 
లికాలు కొన్నినాటకంలో దూరకతప్పలేదు. అందులోనూ అల్బపా[తల సంస్కారాన్ని 
బట్టి మరీ పరిమిత మైన వ్యా పిగల మాటలు (పవేశించాయి. ఆంగ్ల విద్యపై మోజు 

పెరుగుతున్న రోజుల్లో, సంఘంలో ఆధిక్యంకోసం (పజాసామాన్యాన్ని (భమ 
పెట్టడంకోనం ఇంగ్లీషు ముక్కలు వాడడమే పరిపాటి అయింది. గిరీశంలాంటి 

వంచకుడికి ఆ మాత్రపు ఇంగ్లీషు భాషా పరిచయం కూడా జీవన సమరంలో 
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ఆయుధమే అమిపోయింది. కొబటి, ఆ మాటలు అతని ద్యారానే బహుళంగా 

నాటకంలోకి చొరబారాయి, కోర్టులలో నూ, కచ్చేరీలలోనూ “పార్శీ న. నెబ్లి 

చేసి పాలకుల ఛాష వచ్చి కూచుంది. కాబట్టి వాటి చుట్టూ తిరిగే (గామ సలకు 

గూడా ఇంగిలిపీసు ఎంగిలి ముక్కులు అలవడ్రాయి.* హో ఈ మూ|శ్రానికే 

ఈ నాటకం పట్నవాసపు వాళ్ళకు కొంతైనా టోధపడుతుందేమోగాని, ఇతర 

(పాంతాల పల్లెవాసులకు బొత్తుగా బోధపగదని చెప్పడం సాహసము పూ _ర్రిగా 

బ్ err | విశాఖపట్నం rn తూర్చుభా గంలో, అన్ని వరాల 

వారి మాట తీరులతోటీ పరిచయంగల వ్యరి అయి ఉండాలి, ఆ మాట కొసే 

అందరికీ సుజోధకం కావడానికి అన్ని |పాంతాలకు సామాన్యమైన శిష వ్యావ హారి 

కాన్ని వాడడం అవసర మెనా, స్తానిక (ప్రత్యేకత (local colouring) ఇలాంటి 

నాటకాల విశ్వసనీయతకూ, బలానికీ అనివార్యమూ అవసరమున్న్నూ. తొలి కూర్చు 

(పతిలో (గాంధికరూపాలే బహుళం. 

తొలి కూర్చు నాటకం అదె చె సమీక్షలకోసం (పముఖ ప్మతికలకు చేరిన 

వెంటనే నెల్లూరి నుంచి పూండ్ల రామకృష్ణయ్య సంపాదకత్వాన వెలువడుతూ 

వచ్చిన పండిత పక్ష ప్మతిక అయు/డిత "How చాంతాయడక్్క, నాటకాన్ని 
న. 

(| * ఈనాటక పాతల సంధథా భాషణా శైలిలో సవాలక్ష ఫెదాలను చూపాడు రచయిత | 

రాముప్పంతులికి ఇంగ్నీ షు రాదు వచ్చిన వకీ ళు ఇం నేము ముక్కలు వాడరు, వచ్చీరాని గిరీశ మే 

అవసర మొనచోటా కానిచోటా వడేనుంటాడు. రాదుప్పంతుల జూోటతోన్ ఉరూ వభావంఎక్కువ 
కూల సో on) aR 

భాతదీ, మెహద్చి, ఖొదా, బహద్బీ, దగలా. సపెలాంటి ఒకటీ అరా ఇంగీ షు మాటలుకూడా. 
స్త ౧౧ 
యజ 

జోలి టి వాడేమాటలు భజ్జాకారి ముణుకు, యిషపచేకొ, రొండు, గావకంలాంటివి, శూడ్రుని 
మలి అవవ 

మ a న్ని టన న్న 

భాషతొ ఎక్కువగా భేదించవు. జంగం ఎంళ శాసనాన్ని చాతం ఆనెనా అనకుండా, నాతాని 
pe) లంజా. 

మనవాళ్ళయ్యతో పోటీ పడుతున్నట్లు, యథాళ_క్ష్య (గాంథికం చేని చ్యాతంబు అంటాడు ; మనవా 

శయ్య సరేసరి : “అకాళంబు శూన్యంబూ ; “ళాస్త్రంబులలోని రహస స్యంబులు వ ఇటు 

తెలియును ?” మునసబు నాయడు జ్రాశాన్ని భూనంగా, రుష్యాను రుస్కాగా మూరి స్తే, హవల్లారు 
డో a 

కియా చేని, పాతళద్ది రూపాలైన ఇంగిరిజు, ee కుంపిణబి వగ రాలతోబాటు 
యు 

(చెహం 

పరవా6త, చయ,లను వాడుక చేస్తాడు. మధురవాణి మాటలు స సామెతల్లా, సూ కల్లా 

గుంటాయి : “శృంగారం వన్నె చెడిన చగ్గిర నుంచీ, బంగారంకడా వన్నె తేవాలి ? స. “డబ్బు 

రానివిద్య దారిద్యహేలువ”. (్రామస్థులన రామన్న, లత్యన్నలు తీగి టపా. నిమెటువంటిమాదలు 

వాడుతారు. ఇక అసిరిగాడున్నాడు. దిదుబాటు కథలో రాముడిలాగే వీడిమాటకీరు ఆ మండలప్ప 

నాటు పలుకుబడిని ప్పణి పుచ్చుకున్నట్ట కనిపిస్తూంది. వాక్య విన్యాసంలోనే ఆ లక్షణాం 

(ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తుంది 

26 
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మెచ్చుకొంటూ పాత్రోచిత భాషావశ్యకతను కూడా గుర్తిస్తూ, ఆంగ్ల భాషా విష 
యంలో మాతం హెచ్చరిక పలికింది : 

ఇట్టి (గంథములకు సలక్షణమగు [గ్రాంథిక భాష నిరువయోగము గాన 

(భత లు యభ్మిపాయముతో మే మేకీభవింపముగాని యింగీషు పదముల విశేష 

ముగ చేర్చినందులకై మా(తము కొంచె మాలో చించుచున్నారము. (గంథక ర్ర 

యభిపాయాను నారముగ నీ కాలము నందలి తెలుగు సంభాషణలో నింగీషు 

పదములు చేరుచున్న వనుమాట నిజమే. అయిన నవి యందటకు వాడుకగా 

నుండు “సైడ్డు - కాలవ _ మిటికిలేషన్ _ బియే సరీక్ష_ఫయిరు బాక్సు_ ఆక్రింగు 
పగ మిషన్ స్కూలు న కలక రుదొర అ జద్రకోర్రు" యను నటి సర్వ మ 

పదిములవలె (గాక “సింప్లిసిటీ జ లవ్సిగ్నల్సు జ్జ ఇన్సిన్సిరిటి. _ కంపారిజన్ _ 

(డెడ్ పల్లీ యిన్లవ్' లోనగు నపూర్వపుంబదము లింగిలీషురాని వారికెట్లు 
జోధపడునో తెలియదు. 38 

ఇది bu ర్త ఉద్రేశాన్నే భంగపరిచే విధంగా పదిమందికీ సుబోధకం 
కొకుండా పోతుంది. రౌబట్ర్, కష్టమెన ఇంగ్లీషు పదాలకు అర్హ! పాయంగా ఉండే 
లాగున వివరణ రాసి (వకటించ "వశేనని ఈ ప్మతిక సూచించింది. ఒంగోలు ముని 

సుబహ్మణ్యంగారిచేత రెండవ కూర్చు [పశ్షిలోని |పాంతీయపదాల జావితాను 
అప్పారావు తయారుచేయించారు గాని అది అచ్చుకాలేదు. 

రెండస కూర్చు నాటకంలోని భాషను మరో కొసనుంచి నరుక్కొంని 

వచ్చేందుకు కాశీభట్ల _బహ్మయ్యళాస్తి పూనుకొన్నాడు. ఆర్య యత బోధిని 
షృతికలో కన్యాణభుల్యుథ (గామ్యు భావావాదో బియర్శనయు అనే 
వ్యాసాన్ని పటటించి దానినే చిన్న పుస్తకంగా పునర్ము, దింపించాడు. ఈ నాటకం 

“మంచి ప్రహసనము,” “ఇట్టి (పహసనములందు [గామ్యము వాడుటయే యుచి 

తము” అని అంగీకరిస్తూ నే, (గామ్యం [గ్రంథభాష కాదగునా అనే వివాదాంశం 

మీద ధ్వజ మెఠాడు. తర్వాత, నాటకంలోని ఇంగ్లీషు పదాల పై విరుచుకుపడి, 

ోరెండువంతులకు పెంగా నింగ్లీసు వాక్యములు ను నొక భాగమునకు(బై గా తురక 

మాటల మున్నగునవియం” గల ఈ నాటక భాష, “మసీదును గట్టుచు నందు 

విష్ట్వాలయపు శాలను గొన్నింటి తురకలు తగిలించిన కౌరణమున నా మసీదు 
విష్ట్వాలయ మగునేని, ఇది తెలుంగు కాగలదు” (పు. ఈ అని చమత్కారం 
ద్వారా నెగ్గుకురాసాగాడు. వ్యవహారంలో అప్పటికే వచ్చిదూరిన ఇంగ్లీషు, తురక 

పదాలు (గంథాలలోకి గూడా వచ్చేట్టుంటే, తెలుగు తొందరలోనే నశిస్తుందన్నారు.. 
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ఈ నాటక సదాలలో “ఎచ్చట జూచినను హలంతములే. ఎచ్చట జూచినను 
కష. . వం, ఇ ముదలగు సాధారణముగా నుచ్చరింప,ననువు పడని వర్తములే.” 

Cer) 
ఉ త్రమాధిమె పాతలకగూడా నింద్యగామ్యాన్ని పెట్టి, ఇంగ్లీషు వాకొ్టతల్లో 

పాటించిన పాబ వ్యాకరణాన్ని కాడా అలుగు హక్యాలలో పాటించలేదుట. పాతల 

దాకా ఎందుకు, తన వాక్యాలలొ కూడా (గంధక ర “నుశబ్దములం” ae 

లేదు. పద ప్రయోగము కలమెట్రకువోతే అట్టుపోయింది. “ఒక యు క్రిలేదు. 
వరునశతేదు” (పు, 4. “నికు శి “క కు “సి పెట్టి వేశ్యను చేస్యగా మధుర 

వాణిచేత పలికించాడు. ఆ మధురవాబే “ఆశ్ గా” ట్ క అనగలిగింది. 

మరొకచోట “వేశ్య”ను అలగే పలికింది. "రీశం బ్యాణుడె ఉండి “కేసు 
కౌ లశిందే" అన్నాడు! శెట్టి ఇంకొక చోట సెట్టి అయ్యాడు పన్నెండు ఇంకో సోట 
పజ్యందు అయింది, శెలవు శలవుగా మారింది. అసిరిగ “నచ్చానాి అని, రామప్పం 

తులూ' సెప్పినాను' అంటాడా ? ఇంకోచోట “సచ్చానే' అనకుండ సరిగా “చచ్చానే” 

అన్నాడుకదా : 

నియమమేది లేకుండా అర్జాను స్వారం అన్ని అక్షరాల ముందు వాడుకె 

ఉందని మరో లోపం చూపాడు (దిహ్మయ్యకశాస్రీ. అనునాసికం లేనిచోటకూడ 

అరసున్న ఎందుకు ? 1 6901066 the Ardhanuswara after a nasal *“విఅ - 

రాసుకొన్న అప్పారావే, దేవాది శబ్దాలలోని వకొగం అనునాసి. మెదపకుందిి 

చెప్పలెదు. శకటరెఫ వాడాడు 'కొబటి వ్యావహారిక వాషను పూర్తిగా పాటించలేదు, 

“అరసున్నల యుప్పెనయు శోకటరేఫముల సంకటము నేగాక లోకులు పలుకు పలు 

కలకు సంజ్ఞ లేర్పజచుటలోగూడా ఏరు చాల చిక్కులు కల్పించిరి” (పు. 11) 
ఇలా నొగింది (బహ్మయ్యశా స్రీ “రాటీగా” చేసిన విమర్శ. 

ఈ నాటకంలోని హింది పదజాలం గురించి రాస్తూ, కాలివు ఏర రభ[ద డు 

ఖై లర. య. సంబంధి వాజ్మయానికి మరొక వ్యానాన్ని సమర్శించారు, ఈ 

పదజాలం మూడు విధాలుగా ఉందంటూ, చమడా, ఫె సలా, జరూరు, మగదూర్, 

వగె రా మాటలను ee రూపంలో ఆ అరంలోనే అప్పారావు వాడాడని, 

బీవానా, డంగు, కబురు. నౌకరు, ఆబోరు; ఆమేషా, కుమ్మక్కు కూనీ మొదలై నవి 

హిందీలోని రూపాలకం"కే కొడిగా భిన్నంగా ఉన్నాయని; బజాయించుట, బె బై తాయిం 

చుట, దొడాయించుట, భరాయించుట వంబివి తెలుగుకనం న. వ 

పడాలని వఠరీకరంవారు. 
గ్ 
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ఉరుదూ రూపంలో హిందీ, పాలకుల భాషగానూ అటు తర్వాతకూడా పరి 

పాలన భాషగానూ ఉంటూ వచ్చిం 3 కౌబట్లి, ఇంగ్లీషు భాషా (పొచుర్యానికి ముందటి 

తరం వాళ్ళంతా హిందీమాటలనే ఎక్కువగా వాడుకచేశారు. మహా పబింధ యుగం 

నుంచీ యివి సాహిత్యాని కెక్కాయి. సాధారణ వ్యవహారంలోనే “ముసద్ది' “తుపాకి 
“సికొరీ", కులాసా”. “అంగరకాి “మో సరు", *దస్త్రము”, “ఆసామీ', “మామూలు 
వంటి ఎన్నో మాటలు వచ్చిచేరాయని వావిలాల వాసు దేవళాశ్త్రి చమత్కారంగా 
(వాసినట్లు (బహ్మయ్యశా సేం పేర్కొన్నాడు. (పు. 8-4) వదం వేంకటరాయశాస్త్రి 

నాటక పద్యాలలో ఎనో “తురకి పదాలువచ్చినిలిచాయి. ఎటొచ్చీ "పామరులిక్రు 
సులువుగా బోధపడని గిరీశం ఇంగ్రీ షే, అప్పారావు విమర్శకులకు అంతగా మింగుడు 
పడలేదు. 

(బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి రాసిపోయిన ఏబై ఏళ్ళకు నిడుదవోలు 'వేంకటరావుగారు 
యరజాడ అవ్వొరాథ్ర ఏ: కన్యావల్కుయు అనే వ్యాసంలో (తెలుగుమహాజన 
సమాజము వారి ఆరవ వార్షిక సంచిక, మార్చి 1961) కన్యాణల్కు నాటకథాషను 
చర్చించారు; వ్యావహారికంలో మవ లు పరస్పరంమారుతాయి. (ఉ॥ దేవుడు దేముడు 
మామయ్య _ మావయ్య. అందుకనే అర్హానుస్వారం) అని అప్పారావు గు ర్రించాడు. 
పదం మొదట “ఎ” ని “యి గా రాశాడు (ఉ॥ ఎలక _ యలక. “ఉను "వుగా 
రాశాడు. వలపల గిలక పెట్టాడు. జ్ఞానం మొదలైన శబ్దాల ఉచ్చారణ స్పషపడే 
విధంగా రాశాడు. “= పెభాషా లక్షణములన్నియు, పూర్వకపులు కొంతమంది తమ 

కావ్యములలో, మార్చరాని యత్నిపాసాది స్థలములలో (పయోగించిననియే. ఈ 
నాటి వారికవి తెలియక పోపుటచేత, యిట్టి (ప్రయోగములు దుష్టములని యను 
చున్నారు.” ఇంగ్రషుమాటలకు వసే ప్ర విద్యా్యి వెంక 'పేశంగానీ, పార్తీలకో 

తెలుగున మాటాడ నేరిసే సై తప్ప ప్లీడరీ నిలుపుకోలేని వకీలు సౌజన్యారావుగానీ, 
ఇంగ్లీషు మాటలే పలకరు. అన్ని "పాత్రలూ వ్యానహారికాన మాట్లాడుకుంపే, 

సతాసే మనవాళ్ళయ్య పాత్ర మాతం (గాంధికొన్ని మాట్లాడడానికి చరకటరాప 
గారు చూపించిన కారణం, హన పండితుడై న రేకము రామానుజసూరి రెండో 
కొడుకు రేకము మనవాళ్ళయ్య ఎప్పుడూ (గాంధికం మాట్లాడడమే. తెలికచెర్ల 
వారన్నట్లు-__ 

అప్పారావుగారు వ్యావహారిక భాషలోక న్యా ణుల్య యువాస్తే స, (గాంధథిక భామా 
సముదముచుట్టూ ఆవరించి ఉండగా, ఆసము! (దమధ్యాన కన్యాభల్భు ;యుతో 
అప్పారావు గారు ఒక ఒక దీవివలె, దివ్వెవలె వెలుగొందినారు, 
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అప్పారావుగారు రచింవిన వ్యావహారిక భాషకు పూర్వులేవరూ పెట్టిన 

నరవకి ఎదుటలేక పోవడము స్పష్టము. శబ్దసిద్దికి లోకమే (పమాణముగానూ 
ఏఎనండహము తీర్చుకోడానికె నా ఆత్మ(సమాణమే పరమ పమాణముగానూ 

నిర్ణయించుకొని ఆయన వాడుక భాష్మవొశారు. ఆ [వాతకు తెలుగులో ఉన్న 

కోన్ని అక్షరాలు తానుదేశించిన కొన్నిధ్వనులకు సరిపడకపోగా, కొన్ని కొ త్ర 

గురులు కల్పించుకొన్నారు .. కొత ధ్వనులకు కొ త సంకేతము లేర్పరచడము 
విషయంలో నేటికీ తరన భరసలు మామే మ మన పండితులను చూసూ ఉంటే 

అపాారావుగారు ఎంతటి (పతిభాశాలో తెలుస్తుంది. hese - 

ఈ క్ష్రిద్యంతము నవ్వు తొబికిసలా డేటటు” ఒక గంభీరమెన ఇతివృతాన్ని 

నిర్వహించిన అప్పారావే, హాస్యంతోటి సరిపెట్లుకొ నే పాఠకులను అధమస్తాయికి 

చెందినవారని ఎంచాడు. తానెంత “హాస్య (పసన్నుడో "అంత “గంఫీరుడూ భయం 

కరుడు” కూడానని, ఎన్నడూలేనిడి, రచన సందర్భాన చెప్పుకోవడంలో విశేషం 
లేకపోలేదు. 

కన్యాభుల్టు నాటకాన్ని హాన్యమయం చేసినంతమా[తాన్నే వ [సహో 

సనమెపోదు. నాటకౌని కవసరమయే “స్వతంత, సంర ఇకివృ తమూ, అసౌ 

మాన్యమెన పా శ్రీకరణ శిల్పమూ దండిగా ఉన్నందుచేతనే ఇది “గంఫీకం”కాలేదు. 
ఘటసాచక్రాన్ని తిప్పుతున్న రచయిత చైతన్యం, దానికొక ఉన్నతమైన (ప్రయోజ 
నాన్ని ఇచ్చింది. అంతర్హీనంగా ఉండి పాత్రల చేష్టితాలద్వారానూ, మాటలద్వారానూ 
ఘర్షణలద్వారానూ బయల్పడుతున్న ఈ |(ప్రయోజనసరత్వం_ఇదే ఈ నాటకానికి 

(పాజశ కి. 

హాస్యం (శుతిమించిందని సెట్టి ఈశ్వరరావు గారి లాంటి విమర్శకులు 

భా విసున్నారు. “నూకంలో హాస్యం బరువు కన్వాఖల్క్మ౦లో యెక్కువై పో యింది. 

ఏడిపించవలసిన పరిస్తితులు నవ్వి43యి, అగ్నిహో తావధాన్లు, రామప్పంతులు, 

గిరీశం మొదిలై నవారు తీవ్రంగా గర్హించవలసినవారు. హేళనచేసి తేలికగా దాటి 
పోనియ్యవలసినవారు కారు”. 40 ఆ హేళనే ఈ నాటకాన్ని వట్టి నీతిపు సకం 
గాకుండా కాపాడింది, ఆ హాస్యమే ఈ రచయితను మరొక వీరేశలింగం కాకుండా 
కాపాడింది. హాస్యం ఎన్నో రకాలు. ఒక ప్మాతకు పెట్టింది ఇంకొక పాత్రకు 
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పెట్టకుండా, తాకీ తాకనంత సుతారంగా ఒకరిని, చెంపపెట్టు పెట్టినంత బలంగా 

ఇంకొకరిని పరాచికాలాడుతున్నట్లు ఓకచోట, పరుషంగా ఖండిస్తున్నట్లు మరోచోట... 

చితకోటి రూపాలతో హాస్యాన్ని పోషించి చూపాడు. (పహసనాల సాయికి దిగి 

పోకుండానూ, ధర్మశాస్త్ర స్వరూపం తాల్చకండానూ, ఈ నాటకం ఒక "విశిష్టమైన 

స్తానాన్ని పొందగలిగిందంటే, కోమలాయుధం వంటి హాస్య (పసన్నళే కారణ 
మనాలి. మనుషుల లోటుపాట్లను చూచి ఓర్వలేని రచయితే 1. మెట్రకూ 
పూనుకొని, నైతిక నియంత " కాగోరుతాడు. మనిషి మంచిలో మౌలికమైన! గురి 

ఉన్న రచయిత, * ఈ మంచిని సంస్త” నీతిచట్రాల పొరస్పర్య ఆనుజన్మ (పథభా 

వాల ముట్రడినుంచి తప్పించి, కరుణాదృష్టితో చూచి పెంచాలి మంచీ చెడూ ఒక్క 

చోట కలగలిసి ఉంటాయి కౌబట్టి ఒకదానినుంచి మరొకదాన్ని 'వేరు వేసి, ఎవరి 
మనస్సును వాళ్ళకే చూపుతూ వ ముగులకు కూడా చూపి, ఆ చెడుగుపై వారి దృష్టిని 

పదుగుర దృషిద్వారా కేండీకరింపజేసి, ఖిన్నులను గావించి, పరివ రన నం కలిగిం 

చాలి. ఇందుకు హా శ్యదృష్టి పనిజేసినంతగా తీవగర్హణ పనిచెయ్యదు. వైద్యుని 

శస్ర్రీక వాడవలసినచోట కసాయిక త్తి వాడడం తగనిపని. 

మెరుపులాంటి మాటొకటి శీ) శ్రీ గారి ముఖతః వెలువడింది. ఈ నాటకం 

నిజానికి హాస్య (పధానం కాదనే అభిపాయాన్ని వెలిబుచ్చుతూ, “గిరీశం రామ 

ప్పంతులు, లుబ్దావధాన్లు మొదలై నవారు నవ్వు పుట్టించేటట్లు మాటలాడే (టాజిక్' 

హీరోలు. వీరిది శిథిలీకృత మవుతున్న ఒకానొక సాంఘిక వ్యవస్టయొక్క కరాళ 
నృత్యం. కన్యాశుల్కం బీభత్సరస (పధానమైన విషాదాంత నాటకం,” అన్నారు. 41 

హత్యలు లేవు. కూనీకేసు కూడా హాస్యానికే పనికివచ్చింది. శవాలులేవు. మాయ 
సుబ్బిశవం బావిలోనుంచి పరారీ అయిపోయింది. రక్తపాతం లేదు. చీపురుగట్ట 

దెబ్బలకు రామప్పంతుం ఒళ్ళు నిజానికి హూనమెనా కాలేదు. సత్సంకల్ప విఘా 
తాలూ లేవు. విషాద రాహువు (గసించినా, కొన్ని పాతలు కథాంతాన [గహణం 

నుంచి బయల్చ్పడుతాయి. కన్యావికయ వ్యాపారానికీ వ్యాపారులకూ జై లుశిక్షలై నా 

లేవు. ఏ విధంగా చూచినా ఈ నాటకం విషాదాంత నాటకం కాదు. కాకుంపే, 

విషాదకర ఘటనలు, విషాదమగ్న పొతలు, సాంఘిక దుస్థితి దీనికి విషాదచ్చా 

యను పులుముతున్నాయి. ఒక సాంఘిక వ్యవస్త అంత్య ఘట్టానికి ఈ నాటకం 

ఖః “సాగను లేని మనిషే వపృండడు"” అనేది, అప్పారావు సాధించుకున్న తత్వంలో 

పునాదిరాయి. 



స పొ శ్వాలు 407 

చారిత్రిక వత్రంలాంటి సాహిత్య సాక్ష్యం. ఆ వ్యవస్తా (పతినిధుల క్షోభ, తతా 

లానికి (పేక్షకులకు సంకమించినా, చివరకు “చేసుకొన్నవారికి చేసుకున్నంత మహ 
దద అకుకొ వతసోవసురదీ: 

అయితే శ్రీపాద కామేశ్వరరావు వర్షించి నిర్హ్ణయించినట్లు ఇడి 1281 - 

comedy జొనా ? The Merchant of Venice వంటి నాటకాలను ఈ పేరున 

వరిసూ ఉన్నారు. మామూలు “కొమెడీ'లా గాకుండా, ఇవి పాతల ఉదేకాలకు 
శంబంపరవి నాటకంలో ఒక పక్షం వైపు (పేకకులను మనఫొరా మొగేట్లు 

చేసాయి. ఉదేకాలి ఒ తీళు ఉన్నప్పటి., సుఖాంతంగా పర్యవసిసాయి. 

అన్ని “కామెడీలో లాగానే వీటిలోకూడా జీవితవిమర్శ ఉంటుంది. భావ 

పతీపాదన పర సాంఘిక దృక్పథం ఉంటుంది. ఈకొన్ని గుణాలు 

“ఫార్చ్" (F౩౦0కు గూడా ఉన్నప్పటికీ, దీనిలో మొరటుగాఉండి నిస్పృహా 

వహంగా ఉన్న జీవితవిమర్శే “కామెడీలో సానుభూతితోకూడి అధిక్షేపాత్మకంగా 
గాక పరిహాసాత్మకంగా ఉంటుంది ;[అంతేగాక, జీవిత వా స్తవ విషయాలను వదిలి 
దూరం వళ్ళి wos 'అతి” మ్యాతమెన చితణలకో అపహాస్యానికీ 
తాఏస్తుంది. షేక్సియరు నాటకాలలో ఇది ఈ జాతిది, అది ఆ జాతిది తని 

దేనికది వేరుచేసి ఎల్లలు చూపి నిర్ణయించడం చాలా కష్పమైనపని, అని విమర్శకులు 

యావన్మంది అంటున్నదే. నె నై తికదృషి (పధానంగా ఉండిన రోజుల్లో “కా మెడీ” 

కూడా “టాజెడి తాలూకు ఒ తిళ్ళనూ. ఘర్షణలనూ, ఆశాభంగా లనూ, సంకల్బ 

విఘాతాలనూ పదర్శించవలిసి వచ్చింది అందుచేతనే వొల్లర్ 3d (walter 

Raleigh) ఇలా రాశాడు : 

Shakespeare’s Comedy is akin to his Tragedy, and does not come 
out of the other house. [0౧6 kind of comedy which bas been most 
famous.and most influential in the world’s history 15 satiricai comedy 
which takes its stand on the best sosial usage, and laughs at the 
follies of idealists ...But thisis not Shakespeare’s comedy His imag- 
ination is too active to permit him to find res iin a single atitude. 42 

ఇతర విషయాలలో పోలికలున్నాలేకున్నా, ఇదమిత్తమని ఏకె కమెన నాటక 
పద్దతికి కట్టుబడిపోకుండా, ఫార్సు, కామెడీ (టాజెడీల లక్షణొలను అవసరంచొప్పున 

గుదిగుచ్చిన సందర్భంలో అప్పారావు "షక్సియరు అభిమాని అనిపించుకొన్నాడు. 

అయల సోమయాజుల నరసింహశర్మగారు ఈ నాటకంలో [(పధానరసం 

హాస్యంకాదు : వీభత్పమేనవని నిరూపింపజూచారు, గర్హ్య్యంగా వర్రింపదిడే (పతిదీ 

బీభత్సానికి స్తానమౌతుండి ; హేయభావ సంకలనంచేత వస్తుతః శుద్ధ మైనవస్తువు 
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కూడా సేొయమే అవుతుంది. సంఘ కశ్మలాన్ని బయల్పరచడమే ఈ నాటకర ర 

ఉదేళం కౌబిట్టి వీభత్సం (పధానమె హాస్యం రెండవ స్తానం పొందుతుంది. అంగమే 

అయినా, “హాస్యం విజ్ణాననిలయా' అని పూర్వులన్నట్లు అది వికాసాత్మక 

మౌతుంది. కాబట్టి “విజ్ఞానం జ్ఞానాన్ని అధిక్షేపి స్తుంది. దీనివల్ల అజ్ఞానంమీద 

బన కతసిజ్రంది. అది  వీభత్సక విషయం. ఈ ౩ సరస్తితికి కన్యాపల్కం ఉదా 

హరణ (గంథం” సా, ఈ వీభత్సమే “కా మెడీలో” దూరిన “(చెజెడీ” లక్షణం. 

కా బట్టి యీ నొటకోౌనికి (శ్రీపాద వ చేసిపోయిన వర్త నె సరిఅనికో సుంది. 

ఇప్పటికే పెరిగిన ఈ కన్యాభులగ్టనాటక సమిక్ష నిజానికి వెనుకటి సమీ 
మ మ. సను ముగించే' ముందు, కక బమచి రామలింగా రెడ్డి ఈ నాటకపు కిన్నడ 

వాదానికి రాసిన పీఠికలో కొన్ని భావాలను పేర్కొంటాను. 

అప్పారావు ఆంధ ఆంగ్లభాషాకో విదుడు ; భావనాశ క్రీ పరిశీలనా 

శ కీ విశేషంగా ఉన్నవాడు. అయితే మృదాసు యూనివర్శిటీవారి ధర్మమా అని, 
ఎలిజబెత్ యుగపు ఇంగ్లీషు నాటక మర్యాదలతోనే ఇతర విద్యారు లందరివలె 
ఈయనకూడా ఎక్కువ పరిచయం సంపాదించుకొన్నందుచెత, రంగ్మపయాగం 
దుస్సాధ్యమె పోయేటంతగా ఈ నాటకాన్ని పెంచాడు, అని మేషనయనులై న 

దేవతలే దానిని (పదర్శించడా రికీ తిలకించడానికీ ఓపికగలిగివుంటారు. లేదా 

ఆ దేవతలకు యీడైన (గామీణులకుకూడా అంత ఓపిక ఉంటుంది. ఇది 

ముఖ్యంగా (శ్రవ్య నాటకమేగాని కొన్ని భాగాలను విడకొటి (పదగ్శించుకో 

వచ్చును. అసలు అప్పారావుకున్న బలహీనతే యిది: ఎక్కడ ఎప్పుడు 

ముగించాలో తెలియకుండా ఉపన్యాసాలను కూడ యిలాగే సాగదీసుకొంటూ 

పోయేవాడు. మదాసులో “సెనెట్ హౌస్"లో ఒక మారు ఇలాగే ఒక అనంత 

మైన లిఖితప తాన్ని చదువుకొంటూ పోతూ ఉంచే, పక్కనున్న పెద్దమనుషులు 

మొదట నై తికమెన ఒతిడినీ పివప శారీరకమైన ఒత్తిడినీ ఉపయోగించి 

ఆయనను ఆసవలసి వచ్చింది. అది నాకింకొ గురు. 

,..Still with all its defects of (60031469 ... KANYASULAKAM 

remains 2 masterpiece in the diffticuit realm of social satire. It is 

aglow with life and humanity ; its men and women move about with 

the graces and kindnesses, oddities and absurditiés, cruelties and chica 

neries, 9200611138 and hypocricies of real life - a life in which nature 

and custom, reason and tradition, sentiment and superstition are 

in immeasurable conflict. Lastly, this is the greatest merit of our 
author, his characters are types...— 
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కన్యాశ ఎలు గ్రాలు రచనో త్సాహ (ప్రవాహం పొంగిపొరి కొన్ని. కెరటాలు 

వచ్చి కొండుభోటై యం మడుగున చేరిపోయాయి. మాటలకు మాటలు, 

వాక్యాలకు వాక్యాలు, ఊహలకు ఊహలే కవల పిల్లలాగా రెంటిలోనూ 

కని పిపాయి. కారణం అనూహ్యంకాదు. రెరిడో కూర్చు కో నషం క న్యాళుల్ము 

నాటకాన్ని మరో మూతలో  శరీగిరిచి పోస్తూ వచ్చిన రోజుల్లోనే, 1905 లో 

ఈ కొత నాటకాన్ని నీలగిరి మకొంలో రాశాడు. సదరు లిఖిత పతి పోయి 

నందుచేత, ఒకటి రెండేళ్ళు తాళి మళ్ళీ రాశాడు. 

సూలంగా చూచినప్పుడు కనిపించే పె పోలికలు దీన్ని దానికి నకలుగా 

మార్చవు.. కన్వాఖులశై0లో (పనొవనకు vig సమాజ రుగ్మతలు ఆ'పేలేవు; 

మత విశ్వాసం, హాతువాదం; దాంపత్యం, సానిరికం; ఛాందసం, అనాచారం; 

పురుషాధిక్యం, స్త్రి జనా(కోశం; గ్రామీణ జనుల బుద్ధిజడిమ, నాగరజనుల లన 

వ్మకత; ఆచార పరత్వం, సంస్కారోద్యమ స్పందన: _ ఈ విరుద్ధ లక్షణొ లమధ్య 

ట్. మధ్యస్త సానాలు. * ఇన్ని వచ్చి కలిసి దానికి దృశ్యకావ్య యోగ్యతను 

తగ్గించి స్, 'యుగసంధిలో ఆం ధజాతి జీవిత చరితకు అది చితపటంవంటి 

క హాస (గంధం, దానీ పరహూ ఏప్పూ నాటకోచితాలు కౌవు, అయినా, కొనిన 

సమాజ రుగ్మతల నవి తేలికగా తాకీ తట్టి, ఊరకే పేర్కొని విడిచిపెట్టి, తృ పి 
పడింది. ఈ మిగులు సగులు రోగవీకాలను వెదజలకుండ గలుదులకె, మరో 

శస్త్రచికిత్స అవసర మెంది. “రోగికి డాక్షరు శస్త్ర చికిత్స చేసినట్లు సమాజంలోగల 

రుగ్మతలను కతి తీసుకొని దేని కది విడదీసి అన్నీ భాగాలను పరీక్షించి చూడు”, 
అసి అప్పారావు తన యువమిికుడె న ఒంగోలు మునినుబహ్మాణ ంగారికి నేర్పు 

తున్నాడంపే, తానా పని స్వయంగా చేస్తూ వచ్చాడు గనుకనే. కన్యాభుల్క 
నాటకంలోని అనేకానేక విషయాలలో ఒకానొకచే అయిన సాౌనిరికం, ఈ రెండో 

నష చా క జలో ' దికి కోటాటలు, వకేళ్ళ దురాచారాలు, పోలిసుల తప్పుడు పద్దతులు, 
రా 

ష్ అదు డై దాని | బ్, జ 3 ఇ అ అ సరవ కక గమ 39 అదు ఇలాంటివి మరెన్ be హగారు ఈ కలగా పులగపు నిండుదనా న్న వశత ముఖత్వ మంటు 

an) న్నార- ఎకముఖంగా సాగవలనీన దృశ ద్ధి కావ్యకథకు ఇన్ని ముధాలుంచే ఎలా ? 



410 మహో రు 

నాటకంలో కేంద స్థానానికి రావడమే కాదు; వెలుసలి నుంచి మా్యతమే సాని 

బతుకును వర్తించిన 3 మొదటి నాటకంలా గాక ఇది లోపలి నుంచి, దగరగాజిండి, 

గుట్లూ మట్లూ నెమకి, లోతులకు దిగి తరిచింది. దాని విరివి దీనికి లేనష్టే దీని 

లోతు దానికి లేదు. వేశ్యా సమస్యకు ఈ నాటకం 2 study in depth ty 

.... శ్యూదులింట బుట్టిన ఒక అథాగ్యురాలు కరుపు కాలాన కన్నకడుప్పకు 

గూడా బరువై, కొండుభట్ట నే తె నాతీ పోషణ కిందికి వచ్చి, “పెరిగి పెద్దది ౦ది. 

కాసుకోసమె ఈ (బాహ్మడు రామసాని కా పిల్లను అప్పగించాడు. 
రామసొని కటడిలో ఆ పసిపిల్ల గడిదేరిన వేశ్య - మంజువాణి _ అయింది, 

రామసాని గుటుక్కు మన్నాక, మంజువాణి యజకూనురాలే కాగలిగింది, 

మిరాసీదార్హ మొదలు కోళ్ళ సాయెబులదాకొ నానారసికులను తారుస్తూ, మంజు 

వాణి విదిలించిన మెతుకులకో కుటుంబ పోషణ చేసుకొంటూ, మరో వేళ్య 
రత్నాంగి ఇంట దొంగతనానికి గూడా పాల్పడి దేహశుద్ది పొందాడు కొండు 
భట్టు. అతని కొడుకై న రామ్మూ రికీ, మేనగోడలై న పార్వతి (బాలవితంతువు) 
పెళ్ళి (పయత్నాలు చాటుమాటున గిరీశం ఆధ్వర్యాన జరుగుతూ వచ్చాయి, 

కొండుభటు అన్న కొడుక న వెంకన్న, అ క్కాబత్తునిసాయంతో ఒక ఇంటివాడు 

కాజూస్తున్నాడు. eee De శుభస్య శీ ఘమ్ అన్నట్లు సుఖాంతం కాటో 

తుండగా, అచ్చులోని నాటకకథ ఠపీమని ఆగిపోయింది. అవసరాల సూర్యా 

రావు సమకూర్చి పెట్టిన “అవతారిక” అప్పారావు చేయబూనిన మార్చులనూ 

కూర్చులనూ సహేతుకంగా చూపెడుతున్నా, నాటకం అసమ్మగం కావడంవల్ల 
కథా పర్యవసానం గురించి ఎవ్వరైనా ఊహాంచుకోవలసిం దే .... 

ఈ నొటకంగురించి భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు ముందుచెప్పిన ఉపన్యాసంలో 

ఇలాగన్నారు : 

కన్యాణల్కం అతిపూర్తం అయితే, కొండు భట్టేయం అసంపూర్తం.... 

కోన్యాభలుంలో అమాయక వింతతువూ తుంటరి |బహ్మచారీవసే, ఈ రచ 
నలో అందుకు ప్రతిగా తెలిసినవితంతువూ, తెలియనిబహ్మచారీ వసారు. సాహేబు 
పాతహిందూసానీ మాట్లాడుతాడు. పద్యాన్ని నవ్వు తెప్పించడానికి ఉపయోగించిన 

చోటుం డిందులో ! మంజువాణి మధురవాణీకం టె (పౌఢ. కొండిభట్లు పాత 

శర్విలక లి స్ఫురింపజేసుంది. వెంకన్న పా(త్రవల్ల జాలియొక్క- సరిహద్దుల్ని 

ముట్లుగునే హాస్యం కలుగుతుంది....జరిగిపోయిన సంగతి యొక్కకథినం 

వల్ల హాస్యం కల్పించడం ఈ (గ్రంథరలో ఒక విశేషం, 
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(బాహ్మణ లె (పొరాలను, ఆ నాటకంలో కరటకళాసురు పరోక్షంగానూ 

రామప్పంతులు (పత్య.. “నూ నిరూపింఏ ఉన్నారు. అగ్నిహో(శుడూ, లు బ్లుడూ 

అడ్తుదగిలి (వాహ్మణ్యాన్న ఎంతోకొంత నిలబెటుకో గలిగారు. అమునా ఈ డాళ్ళు 

క తుప్పటి పోయినటి వె ట్ టె కండుభట్టుద్వారా (దా హ్మాణ్యం కేంద నానంనుంచి 

దురాచారాలమీద అప్పారావు దొడిచెయబూనుకొ న్నాడు. కరా లు సప 

మాంకంలో (బహ్మాద్వేషి డిప్టేక లెక రుచేతో (ద్రాహ్మల్లొో వున్నంత ఖంగాళీ మాలకూడు 

మరెక్కడా లేదు” అనిపించి we దూషణ చేయించినంత మా(తాన, ఈదా 

సత్సలితాల నివ్వలేదు. కొండుభటు వట్టిభప్తుడని అతని కుమారుడ. రామూ ర్రే 
రోయించుకున్న ప్పుడు, లోపలి కీలకస్తానంనుంచే దాడిబిరిగింది. కౌబిట్రి ర్ూ 

భుల నాటకొనికి మరో తెన్నున జరిగిన వి స్తరజమె Serr! రయం. 

“పదిరూపాయలు పారేసే సె (పాపంకూడా) పుణ్యంకింద కరికాను అపి కరక 

అంటున్న కొండుభట్టు, పావపుసామ్ము మా దగ్గిరకి రాగానే పవిత్రవె ( పోతుంది.” 
అన్న రామప్పంతులు కోవ లోని మనిషే. అక్కడ కరటకునిలాగే ఆత్మర్షాఘకు 

పూనుకొని, “దేవతలు బ్రాహ్మణులు చేసేపనులు తప్ప పటగూడదు,” అని స 

రత్యాన్ని స మర్దించుకొన్నాడు భట్టు. కన్య్వొాభుల్మంలోని హవలారు శ తాజాలనుంచ 

సిరపడి ఉన్న (బాహ్మణ వర్జాధిక్యాన్ని జీరించుకొన్న కూద్రుడేకొబటి (చబాహ్మలను 

దెవళ్లకోనూ గవర్న మెంటుకోనూ కూడగట్ట “వారినేరాలు వాంవి వాటితో మనకు 
పనిలేదు. మనభ క్రి మనకుండాలి” అంటాడు. ఇక్కడ [బాహ్మడే తన ఆధిక్యాన్ని 
చెప్పుకోవడంలోనేఉంది, వెనక ఆమాటలకే లేకుండా పోయిన “పవురు.' 

fn 

3 

Af రకం పంచుకు పుటిన మేనగోడల్నిగూ కా సనఠినోరి.నొనీగా' మూ రష్యా 3 ప 

ధనలుబ్దుడు, తన నిచవ్యాపారాన్ని మక వై చితితో సమర్దించుకోజూనసూ ' “శ్రా 

యుణ్లీ, వామాచార తత్నరుబ్దేస” అనగలడు. తానుసేశ : కొడుకు పేడవద్బలో 
మొలిచే మొక్కం-కుపుటి ౧ పువ్వు. అతని యోగక్షేమాలకోసమే తను గరివే నానా గనె, 

ధనానికి సాథి నం తె నాతీ వృతి. అది నీవమే బొగాక, ఫలితం చొడ్తది. ఈతే 

చర్చలో కొండుభట్టు ఫలితాన్నిబట్టి సాధనానికి పవిత్రతను సమకూరుస్తారు ధనం 

శ్రి, తాను శా కేయుడు, లొకగతితో వికటించే వృత్తిని చేబట్టి, వామాచార పరుడు 

తు తనకు. లకీ (పసన్నంకోసం మంజువాణి ర కమాంసాలను లోకంలోని 

(టీ 

* రామహొంతులుకూడా “నేను శా _కేయుల్ణి యోగవాధనం చేస్తాను ; ; నారు 

లేదు. లోకంకోసం తద్దినాలు పె పెడుతున్నాను" త కన్యాశు లిం చతురాంకంలో 
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కుళ్లుమను షులకు విక్రయించి, దాని (పతీ వరహా రాబడిలోనూ తానొక కాను మినహా 

యించుకొంటున్నాడు. పాసం మిగులుతుందేమో తనకు! అంతాపిచ్చి ! రకప్ప 
సౌమ్ములో నాలుగురూకలు దానంచే సే, పాపం పుణ్యమౌతుంది. దేవుడికి కావలసింది 

పళ్ళాతాపమేకదా, అది నిజమెందా నటనా, అని అతడు చూడవచ్చాడా ? లోకవంచ 

నకు పునాదిఅయిన ఆత్మవంచన కొండుభట్టులో గూడుకట్టుకొని, కులమతధర్మాలను 

అౌక్యానికి బలిపెట్రే ధూర్తులకూ దుష్పులకూ ఈ పాత్రను మచ్చుతునకగా చేసింది, 

డొబిమొక్క-కి పేడవగై రా అసుద్ధపదార్థనులు వేస్తే మొక్క. పెరిగి 

పరిమళ భరితములగు పుష్పాలు పూస్తుంది. చెట్టుకి "పేడ వేశామని పుష్పాల 
"కేమయినా అపవ్మితత వచ్చిందా? అవి ) దేవుడి నె తిమీద సెడతాం. అషువలెనే 

మే మాయోపాయం చేతనై నా (ద్రవ్యం సంపాదించి పెద్ద అవస్టలోనికి వచ్చిం 

తరువాత వుచితంగా ధర్మంచే సే పాపాలన్నీ దహించుకు పోతాయి.... 

పెంపుడు తం|డిలాంటి, పెపెచ్చు “భూసురు” డైన, వాల పాదతాడనం 

చేసిమరీ సరసమాడే వంజువౌణి, మధురవాణిలోని “నీతి” మనహా మిగిలిన 

గుణాల నన్నిటినీ। పోదిచేసుకొన్న వేశ్య * పుట్టుకబట్టి గాకున్నా, పెంవుదల, పరి 
సరాల |; ఛావాన్ని బట్టి మనుషుల శీలాలు కొంతవరకు ఏర్భడతాయని భావించిన 

అప్పారావు “సత్సూదుల పిల్ల" అయిన మంజువాణికి గల అవలక్షణాలను 

"వేశ్యగా నే పుట్టిన మధురవాణిలో లేకండా చేళాడు. “కాలుజారిన సత్పురుషుడి 

పిల్లవె కలాప అని సౌజన్యారావు ఒక యోగ్యతా పషృతం కూడా మధురవాణికి 

అందించాడు మంజువాణి అనే మ్మరివి త తనం నుంచి, ee 

కథలోని సరళసాయంతోటి, మధురవాణి అనే; వటవృకొన్ని అప్పారావు సాధించాడని 
Bs ae చేసిన పరిశోధన, ఈ రచనలకాలాన్ని గణనకు తీసుకొన్నట్లయితే, 

మంచి ఊహేకాగలదు. చివరకు మంజువొణికిగూడా వేశ్యావృ త్రి తి హైన్మ త "గురించి 

రోతకలిగి పెళ్ళివై పు మనస్సు మళ్ళిందంటే, మంజువాణి, సరళ, య న్ 

ముగ్గురూ, ఓక తండ్రి బిడ్డలెనంతగా, ఒక రచయిత సృష్టించిన పాతలయ్యారు 

గనకనే : చమత్కాంరానిక్ “మధురవాణి ఎంతో మంజువాణీ" అంతేనని, పీటసరనం 
వెల్లడిస్తుంది. సరసులను దాచి కాపాడంలో కూడా మంజువాణీ తక్కువదికాదు. 

కాకుంజే మధురవాణి మెరుగు పెట్టిన బంగారు నగ, 

ఈ నాటకంలో పరీక్షగా చూడవలసిన అంశం, గిరీశం పాటతలో వచ్చిన 

ఎదుగుదల గూడా కొదు. ఇక్కడ అతడు యుగంధరరావు పంతులుగారి సుప్ప్కత్రుడే 
ఎ అడవారంనాలంతాయంనకాల. 

ల 

జ మధుర వాణి “శక్కలంజ” కాగా మంజువాణి ' “పవచ్చిలంజ”ం 
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తానూ ఒకపాటి పంతులుగా చలామణి అవుతున్నాడు. కన్యాజణుల్క తో 

ఒకొకచోట గిరీశం వలేవాటుకి)ది చొక్కా చిరుగులాగే వాగాడంబరం మాటున 

అజ్ఞానం దసండీహో యంద ఇక్కడ బి. ప పట్లం పుచ్చుకొని. బసైరీ ఇంగిలీమను 

కోసేసి ఉపనిషత్సూ కా కాలనూ, మహావా క్యాలనూ ధాటిగా, అత్ వల్తించ 

డమే గాదు, వ్యాఖ్యాని నున్నాడు కూడా. సంస్కారోద్యమప్ప “కెపాను” గా, 

నిశిరా[తి వేళలోనై నా జక్కపిలుపుతో "రెండు వేలమంది బలగాన్ని రప్పించ 

గల కార్యదకుడయ్యాడు. దివాన్ బ”ాదర్ రాజారాంగారి అంతఃపురకాంత పె 

కన్ను వేసి తన గిరీశం గుణాన్ని _ గుణరాహిత్యాన్ని _ పోనిచ్చుకొన్నాడు కాడు, 

అయినా స్వార్తపు శ్రేష్మంలో పడిన ఈగలా కొట్టుకోకుండా, రామ్మూ రీ రికీ _పార్వతికీ 

పెళ్ళి చేయబోయాడు. అందునిమి త్రమే వేషం మార్చి శంకరళాన్తిగా ఒక (పతి 

లోనూ. కొండుభట సాయంతకోటి మంజువాణి కొంసకు పోయి దాని విటుడైన 

పంతుల్నీ, కొండుభట్లనీ క్రలిపి దేహశుద్ది జేసి తన్మ్మూలాన హృదయ పరివ రన 

కలిగింప జూచే తోళ్ళ సాయెబుగా మరో (పతిలోనూ, కనిపిస్తున్నాడు. అయినా 

తనది గిరీశం జాతి మామే ! “కోటివిద్యలున్నాయి. నాటకాలాడుతాడు. పాడ 

తాడు. గారడీ చేసాడు”. మోసం? మధ్యే మధ్య పానీయం సమర్పయామి 
పద్దతిలో అదీ చేయకపోతే, గిరీశం పేరెలా చెల్లుతుంది ? 

అంతకన్నా సార్దకమైన పాలు, దివాన్ బహద్దరు రాజారాం, కేశవ 

రాయడు, పరోక్షంగా మాధవయ్య. ముగ్గురూ ఘరానా వ్యక్తులే; సంస్కారోద్యమ 
సారథులేగాని, భిన్న పంథాలు. దొరల మెస్సు మొహర్చానీలకోసం సంస్క రగా 
నటిస్తూ మళ్ళీ దివానిరీగానీ కొన్చిలు సభ్య ిత్యంగాని చేజిక్కి ంచుకోవాలని 

ఈ దివాన్ బహద్దరు పభుత్వ ఆ శితుడుగా దర్శన మిస్తాడు. గిరీళాన్నీ, కేశవ 
రాయణ్లీ బరిలోకి దించి, తాను మాతం వెనక నిలిచి, _పతిషలోనూ (_పక్యాతిలొనూ 

“'సింహంవాటా” కావాలంటాడు. సంపక్కరణకు తన ఇంటోనే అవకాశమూ అగ 

త్యమూ ఉన్నా, లోకంమీదనే అమలు జరిపే ' పెద్దమనిషి" , రాజారాం, ఏ యశధార్త 

సమకాలిక వ్యరి కికీ సాహి త్య (పతివింబం కాకపోవచ్చుగాని, ఇలాంటి వాళ్ళు 

ఎందరో ఆ రోజుల్లొ ఉండేవాళ్ళని వీరేశలింగంగారి స్వీయచర్శిత 269 _ 270 

పుటలలో కనిపిస్తున్న దివాన్ బిహద్దరు రఘునాథకావు ఉదంతం తెలుప్పతుంది. 

బరోడా దివానుగా ఉండి ఇప్పుడు మదరాసులో సిరపడి విధవా ' పనరింటో హోద్య 

మంలో వెలేట్టి వీరేశలింగం తన ఇంటికి పదే పదే వచ్చి తటినా తలుపు దీయక 

లోకులకు వెరచి ఉద్యమం నుండి విరమించుకొన్న ఘనుడు. 
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మాధవయ్య ప్యాతకూ, కేశవరాయడు పాత్రకూ నిజ జీవితంలో వీరేళ 

లింగంతోటీ, వెంకటరత్నం నాయుడితోటీ చాలా పోలికలున్వటు, రచయిత వదలిన 

సూచనలబిట్లి, ఇప్పుడు నిర్దారణ చేయవచ్చు. మాధవయ్యకున్న రావుబహద్ద్ 
బిరుదు; [వాహ్మ సమాజంలో ఉంటూ కూడా శాస్తోం క్ర క్ర పద్దతిలో హైం౦దవాచా 

రాలకు అనుగుణంగానే సంస్కరణ వివాహాలను జరిపిస్తున్నాడని రాజారాం 

'కేశవరాయణ్ణి, మాధవయ్య మీదికి ఎగదోలడం; పూ నన్నో (గంథాలురాసి 
నట్లుగా, వాటిలో ఉపదెశాత్మక లఘు రచనలూ, హేళశనాత్మక గంథాలూ 

అండనాత్మక మెనీ ఎక్కువన్నేట్లుగా (పసావన రావడం _ ఒక్క “సోలిగ్ 

బుక్కైనా” ఉంచే ఒట్లు ! “పెట్లకథలూ పిచిక కథలు ౭టూ”; “మాధవయ్యగారీది 

వె దీకపురసా, అందులో 'వేగినాటి సన్యాసం ఆయనకు "దేశాన్ని పట్టి అః *౦ది"” 

వగ రా మాటలు ; ఇవన్నీ సీ రేశలింగం మొక్కే ప; “వితంతు వివాహ “సంస్కారం 

చెడునని కడచిన యిరువడియెదు సంవత్సరముల నుండి యీశ్యర వంచకుడనయి,” 

అనుషాన |దాహ్ములను నిందించుచున్న వారిలాగానే (భమలలో చిక్కుకొని, 

“ముత్ర విషయకములై న నా విశ్వాసములను కార్యములలో జూపక యాత్మ నంచకు(డ 

నయి”నట్లు ప్ర రేశలింగం స్వయంగా నే రాసుకొన్నాడు. (స్యూయణరలో, 186_ 87) 

కేశవరాయడికీ మాధవయ్యకీ జుట్ట పందెం పెడితే “ఈ డేశంలో రిఫారం 

అమాంతంగా రెండు ముక్కులవుతుంది” అని గిరీశం కూడా తెలుసుకొన్న సత్యాన్ని 

రాజారాం (గహించడో, (గహించినా పట్టించుకోడో , ఏదో ఒకటి, *కేశవరాయడుి 

ఒకచోట 'కేశవనాయడు'గా ఉండడం అచ్చుత స్పనుకొ నేందుకంళొ, ఆ పాతకు మూల 

మైనవ్య డి కిని దాచి పె సై తొందరలో రవయిత అజాగ ర్రఅని అనుకోవచ్చు % అప్పుడు 

నాయడు" సులువుగా దొరికిపోయి రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడై కూచుం 

టాడు. నాటకంలోకూడా ఇతడు [బహ్మ సమాజనాయకుడే .. ..మాధవయ్యలాగే ఒక 

విద్యా సంస్తాధిసతి, సంస్కా-రోద్యమంలోనేగాక [బహ్మ సమాజంలోనూ మాధ 

వయ్యకో పోటీనడగలిగిన తాహతు, ఒక్క కేశవరాయడికే ఉందని గిరీశం 

అంటాడుకూడా. 

దీన్నిబ్తే వీరేశలింగంతో వేంకటరత్నం నాయుడు ఘర్షించాడని నిర్ణయించ 
గూడదు. ఇతర _ ఇంకొ బలమైన - సాక్ష్ష్యెలు కావాలి. ఈ ఘర్షణ త్రోకం 

దృషికెక్కక పోయినా, ముసుగులో గుద్దులాటగానై నా ఉండేదేమో తెలుసు 

కొనేందుకు, ఆ నాటి (బహ్మ సామాజికుల “రచనల నాశ్రయించాలి. వేంకటరత్నం 

... * కన్యాపల్కంలొ సొజగ్యరావును ఒకచోట సంజీవరావు అని వేర్కోనడంకూడా 
దీనికి ఇంకొక తార్కాణ౦+* అలాగే రామప్పంతులు“లక్మీ. లక్ష్మీ” అని మధుర వాణి నిపిలుస్తాడు. 
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నాయుడు విధవా వివాహాలకు మొ తంగా ఒప్పేనుకోక పోయినే, వ రేశలింగం 

వేశ్యావృ తి నిర్మూలన విషయంలో విశ్వాసం కనపరచలేక పోయాడని లోగడే 

సొత్యాధారాలతో సహో చూపడ మెంది*, బ్రాహ్మ ధర్మానుష్టాన విషయంలో దేశిరాజు 

'పెదబాపయ్య బాపట్రనుంచి వచ్చి తనకు మార్గంచూ పేవరకూ, వీరశలింగం ఊగిస 

లాడుతూ వచ్చాడని కూడా తెలిసింది. 1905 నుంచి కాకినాడలో పి, ఆర్. కాలేజి 

(పిన్సిపాలుగా ఉంటూవచ్చిన  'వేంకటరత్నంనాయుడు ఇతర విషయాలన్నిటిలో 

పీరేశలింగాన్ని బలపరచినాా ఈ అనిశ్చితవై ఖరిని హర్షించి ఉండడు, (దహ్మ 

సమాజంలో ఈ హేమాహేమీలకు ప్రక్యత్ష స్పర్హవీమీలేదు. పంతులుగారు నాయుడు 
కి “గురు” తుల్యులే; క్యురకారు సామాజికులకు “పెద్ది గురువు. “చిన్న'గురువులే 

వీరిదరుస్నూ; అయినా నుత ధర్మవిషయాలలో నాయుడు గారి వాక్కే వేదవాక్కు, 

రాయసం వేంకటశివడు తన అత్య చర్యతయు (వ. 184లో ఇలారాశాడుః 

__ఏరేశలింగముపంకులు లౌకిక విన్యయందువలె పారమార్ధిక విషయము 

లందును నొ గురూ తములే. ఐనను ,వారి (పజ్జానెపుణ్యములు సంఘసంస్కరణ 

రంగముననే ముఖ్యముగ (పదర్శితము లగుచుండెను....యిం గ్లీషవిద్యయే పర 
మావధియైన యాకాలపు విద్యాధికులకు, ఆ విద్యలో నున్నత స్తాన మలంక రిం 

చిన నాయండుగారి వంటివారు చేసెడి ధర్మ (పసంగములే మత విషయములందు 
(సమాణములు 

సమకాలిక మహోద్యమాలలో మత విషయాలు సంఘసంస్కరణ ఏషయాలు 
దూరి, తతృలితంగా సంస్కరణోద్యమం 1907 తర్వాత మందగించి పోయిన 

మాట చారిత్రక సత్యమే. ఆ ధోరణి మొగ్గవిప్పుతున్నప్పుడే ఇది ప్రమాదకరమని 

గు రించి తన నాటకంలో (పముఖాంశం చేశాడు లోక పరిశీలకుడై అప్పారావు. మరో 

విశేషమేమిటంపే, దివ్యజ్ఞాన సమాజం గురించి విసుర్లు. 1901 నవంబరు 15 

నాటి ఆప్పారావుడై కీని చూసే, తన మితుడెన శ్రీనివాస అయ్యంగారులో 

వచ్చిన మాద్చుగురించి అప్పారావు బాధపడినట్లు తెలుస్తుంది. “మొదట ఆయన 

స్వతం!త్రయోచనాపరుడే న సంశయవాదిగా వుంటూ, యిప్పుడు అసంబద్ధ మైన (పతి 

దానినీ, విశ్వసించే,* 4 మూఢ విశ్వాసాలను శాస్త్ర యదృష్టా్యా అసంగతంగా సమర్దింప 

గాసి వింలకలింగం కుముఖుతకని పెచచాటు 

మ నాటక |పారంభంలోస న గంక ర తన :జంచునో ్ పనః సన్ని నిం యోగంచేస్తూ 

అచ ఒక చెణుకు. విమపతాడుః (పథమాంకం sh: స్తలం) 
(శ) 
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జూచే, థియొసోఫిస్తుగా మారిపోయినాడు 1* అప్పారావు దృష్టిలో (బహ్మ సమాజ 

మెనా మేలు: ప రేషనల్ రెలిజన్” 3 “ధియాస ఫస్టు మతము వలె 'పేక్షా 

బెల్లం కలిపి మనవాభ్ల సంతోషించడము కొరకు (పతి వెర్రి మొర్రి 

వాతకు సందర్భార్డము కల్చించడమూ, (ప్రతి అవక తవక ఆచారమునకూ 

రహస్య సవబులు, గుణములు కల్పించడము ... ** అని రాజారాం విమర్శిసాడు, 

తానొకవై పు “భగపదీతాది మహ్మాగంథముల సాహాయ్యమున ఆర్యమతమునకు చిర 
Bs తువ్పను గడగి ఆచార్య నిర్దిష్టకర్మ. వేదాంత మార్గములను 
చదువరుల కంటికింపుగ గనపర్చపయత్నిసున్నాను” అంటూ నే దివ్యజ్ఞాననమా జాన్ని 
విమర్శించడం, ఆత్మశాఘ, పరనింద. [బహ్మసమాజమొక్క టే నా సిక్య _సవాహానికి 

ఆనక బ్రవేయలేదు. క కౌ త్రపునాదులమీద శిధిలభవంతిని నిలిపి, దివ్యజ్ఞానసమా జం 

హైందవమత పునరుజ్జీవనానికి మరింత ఉపకరించింది. (పపంచంలో పెచ్చు మీర 

సాగిన నిరీశ్వర వాదానికీ, భౌతిక వాదానికీ అడ్డుకట వే సేందు కే, వివిధమతాలకు 

సామాన్యమెన (పొతిపదిక లను సమకూర్చుకుని థియాసఫీ ఒక ఉద్యమ (పాయమె 

నటు, ఆనీ బెసెంపే రాసింది. 
(na) 

ఈ సంస్క రాత్రయం మూలంగా (పత్యేకతను చేకూర్చుకొనికూడా, కొండు 

భోటై యం అసమ్మగమూ, అవ్యవస్థితమూ అయినందువల్ల లోకందృషి నాక ర్షించ 

శేదు. నాటక పదర్శనానిక౦ టె చలనచి తానికి అనువుగా ఉన్నదృశ్యాలు (ర లుసీన్సు, 

నాతిదీర్హ సంభాషణలు, చకచకొనడిచి మారిపోయే చిటిపొటి సన్నివేశాలు _ రంగ 

(పయోగానికిగల యోగ్యతను తగ్గించి వేస్తున్నాయి. 

ఒకే కవి పరంపరగా రెండు బృహత్ రచనలను సొధించలే డనేందుకుగూడా 

కొండుభర్హయం సాక్ష్యంగా పనికివస్తుంది. క శ్యాణల్టైం చదివినప్పుడూ 

చూచినప్పుడూ రాజుగారి పట్టపు పెనుగు గుర్తుకువస్తుంది. మరి, చెల్లాచెవరై పడి ఉన్న 

ఏనుగుగున్న ఎముకలవలె కొండుభట్టీయ నాటకదృళ్యాలు కానవసాయి. అప్పారావు 

లోని Ce అగస్యుడు తాగి వేసినట్లుగా కనా . అ నాటకం 

హరించి వేసింది. సృజనాత్మక శ శ్రీని పీల్చి చేసింది. పోగా ఆ పిప్పి కొండు CE రు 

రచనకు సామ్మగి. సీరసించినరోగి ఆరోగ్యంకోలు కొంటూ నడి వేందురై “చేసిన 

దుర్చల (పయత్నంవలె, ఇది దయనీయంగా దర్శన మిసున్నది. 

* తర్వాత కొద్ది కాలానికే దివ్యజ్ఞాన సమాజం వారినుంచి శ్రీనివాసయ్యంగారు 

తప్పుకొన్నట్లు వావిళ్ళ వెంకచెళ్వరశాస్రీ రాసిన జీవితచర్శితనుబట్టి తెలుసుకోవచ్చును. 



సపాళ్వాలు 417 
అలి 

క్ర సమ్మగమే అయినా, అంతకంటె ఆస క్త మ తృ పి పి పరీజరచన్, 

రెండంకాలు మాతమె అచ్చుపడి నిలిచిపోయిన ౧ బలీయం. వ్యావవా 

(పహసన రచనకు తప్ప ఉదా త్త విషయ సంప త్రిగలిగి గంవీర భావ సోర్ 

రచనలకు పనికిరాదు, అని అక నవారికి జవాబుగా అప్పారావు బిల్ల ౭ ఇకు సిక 

మూడవ నాటకంగా, కొంతవరకు విషాదాంతంగా రాయ సంకల్పించాడ వ లేఖల 

బట్టి తెలుస్తున్నది. “పరిశుద్ద” వ వాదులకు అంగికారముగా వుండేటటు శ 

పాధాన్యముగల ఇతివృ త్ర స నాటకమునుచేసి వ్యావహారిక భాషను వానాను 
er క 

అని సంకల్పించి బిల్లలు OE యెత్తుబడిచే కార్య అంతం యుత 

అవతారికలో డా॥ బు(( రా శేషగరిరావు a రాశాడు. 

విల ణుని కథ స్వకపోల కల్పితం కొకపోయినా, చరితసత్యం కూడా కొని 

ఒకానొక పుక్కిటి పురాణాన్ని చేబూని క్షీణ పబంధకవియైన చిత్రకవి సింగ 
రార్యుడు రాసిపోయిన తెలుగు కావ్యంలోని అధమ నై నాయి శృంగార వాచుక్యాన్ని 

తొలగిస్తూ అప్పారావు దానికి నె తిక ఉదా త్రతను చేకూర్చ జూదాడని ఈ రెండం 

కాలను "చదివినా తెలుస్తుంది. సంస, కాక భాషలోని నూటయాబై. బో కాలు తేలు 

గులో మూడాశ్వాొలే ఆ అయ్యాయి. అప్పారావు జ జోలికే వెళ్ళలేదు. 

కాక్మీరంలో పుటి చదువు పూర్తి రి చేసుకొని దేశ సంచారం చేసూ 

దక్షిణ భారతంమిద కూడా కౌలు మోపిన బిల ఆకవి గురించి ఒక కథ ర 

లోకి వచ్చింది. లక్ష్మీనగర పాలకుడు పర్మాందీ యామినీ పూర్ణతిలక జనక 
ఉన్నందుచేత, బిల్ల ణుని కాలానికీ, ఇతని కాలానికీ నూరేళ్ళ “వారి ఉండి, 

ఈ కథకు కాళ్ళు లేవనీ, ఇది చార్మిత్రకం కాదనీ తేలింది. ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ 
(Edwin Arnold ) సేకరించి అనువదించిన ఒక సంస్కృత కావ్యం 

సౌందవ మహారాజ ప్వతి విద్య ౨, విద్య చెప్పేందుకు ఏర్పా చోపడనే కవి 

ఆమెకో (గంథం నడిపిన ఫలితంగా ఒకరినొకరు (పేమించుకొని పెళ్ళాడడలచు 

కొన్నారని; మహారాజు కోపించి కవిని చెరసాలలో తోయించి మరణ దండన 

విధించాడని ; చెరలోనుంచి విద్యమీద కవి ఏధైె శ్లోకాలు చెప్పాడని; 

వాటిన విని మహారాజు మనసు కరిగి, కవిని విడిబంచి కన కుమా నిచ్చి పెళ్ళి 

చేశాడని, ఒక కథ ఉంది. మనకు తెలిసిన బిల్లి ణుని కథ ఇలాంటిడి, 

aE 

నంన్భ్యత కవి కరత బలో మల్లాది సూర్యనారాయణశా స్రీ 

విల ణ కవి గురించి ఈ వ రమానం యిసున్నారు. (పు, 868374) : 

2 
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ఎ౨/(కయా9క క చేరచభలటమనే తన సంస్కృత కావ్యంలో, స్రాశ్ట్మీ 

దేశాన, క. సమీప [గామాన, [బొహ్మణ కులాన, పండితవంశాన ప్పటి 

విదా బుద్దులు నెర్చి యు క్రవయనస్సు వచా ఎక్, దేశ సంచారంచే స్తూ 4 తర, దక్షిణ 

క. ల. తిరిగినట్లు బిల్హి ణుడే రాసుకొన్నాడు. దాశుక్యరాజు ఆహవమల్లు 

స్థానంలో  “విద్యాపతి" నిరుదుపొంది, అతని కుహరుడై న నిక్రమాంక దేవుడు 

రాజయ్యాక ఆయన చరిత కావ్యస్తం చేశాడు. బల బుడు పుట్టింది, శౌ, శ్గ 

950, చనిపోయింది శా. శ. 1080, సంవత్సరాలలో. అయి పుల 

ఈ క విగురించి ఊ తర దేశంలో ఒకటి, దకిణ దేశంలో ఒకటి కింవదంతు 

లున్నాయి. మొదటిది ఘూర్దరరాజు వె రిసింహుని కుమా రె శశికల, లేక చం[ద 

నేఖను కామించి, రాజుకోపానికీ కూలారోపణ శిక్షకూ గు మే కొన్ని శోక్షాలతో 

రాజును మెప్పించి శిక్ష తప్పించుకొని (పియురాలిని పెళ్ళాడాడని; రెండవది 

యామినీ హరిలో అనే రాజపు తికకు ఏద్యాగురు రువై ఒకరినొకరు (పేమించు 

కొన్నాక పైన చెప్పిన విషయాలవంటివే సంభవించాయని. 

ఇది నమ్మదగని కథ. ఇతని నాదరించిన అనిహిల్వా డారాజు కర్ణుడు శకం 

980 పాకంవాడు; వె రిసింహు డతనికి నూరేళ్ళ ముందటి వాడు. కాబిట్టి: ఇది పొన 

gen రవం చాళికలోని ఒక శో కంమా(తం బిల్ల ణుడు వధ్యస్తానంలో ఉంది 

చెప్పినదిగా వాడుకలో ఉంది. వకమాంక దేవుని కోపంవల్ల కష్టాలపాలై నట్లు 

తన కావ్యంలో ఒక శ్లోకం సూచిస్తుంది. “అసహన శీలురై న రాజనన్నిధాన 

వరులు” ఇతనిపై కొండెములు చేప్పి రాజునకు ద్వేషం “పుట్టించి నట్లుంది. 

మూర్హర దేశీయుల పరిచయం తనకు సంతాపం కలిగించినట్లు శన కావ్యంలో 

బిల్ల ణుడు రాసుకొన్నాడు, 

విల్హణుడు రాసిన కర్ణనుందరీ నాటిక ఇటీవలనే లభించింది, 

యొవనళాలంతో సవిలాస విహారి అయి, వార్దకంలో వేదాంత 

జాని అయి ఉండవచ్చు. యౌవనకొలింలోకూడా బిల్ల ఖ్ జ్ఞానాన్నీ సచ్చీ 

లాస్నీ నిరూపించడానికే అప్పారావు తన నాటకాన్ని pe అక 

(పబంధంద్వారా (పసిద్ద మైన కథలో “శ్రంగార నిర్భర త్వాన్ని అటుంచినా, 

అది విశ్వసనీయంగా ఉండలేదని కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి కూడా భావించాడు. 

"అనాదరణీయమెన కావ్యము” తు “విషయము తపక కాదు” అనితోచినా, 
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“గురువులు శిష్యురారడను మోహాంచుట అరుదై నను అనంభము కాదు, అటై 

మోహము నాశారము( జేసుకొని యామినీ బిల్ల ణుల చరి[తమును, విపద్దమును 

సహజకాగుణ సం యుతమును అయినతిరునొ” న. టంట అరున కచిరవటూనొడు, 

తన నాయికా నాయకులలో బిల ణుడు వయస్సు చెలినవాడు కాకున్నా కొంతముదిరిన 

వాడు ధర్మబుద్ది, న్మిగహళ 'క్రీలేని విషయలోలుడు కొడు; యామిని పరిశుభ 

దునోగకి కలది, మృదుత్వము సిరత్వము కలిసిన హ ప కలది, “భావములు 

వెన్న. పలా్యులు తేనెలు. ధర్మ సంకల్పము వ;జము వంటిది....” అని వించి 

పోయాడు. 46 

॥ రామలింగా రెన్రై చేయబూనిండల్లా స్సుప్రసిద్దమైన శృంగార కథ 

యొక్క “పరిష్క్యృత మెన పతియ”. అప్పారావు చేసి చూపింది, స్యతంత 

సై కథను పూర్తిగా మలచుకొన్నాడు. బిల్ల ణుకు రాజ పృతికను _పేమించె ర. 

గ్గ సత లేన కాస్మేర రాజ్యంనుంచి ఆనిహల్యాగా (పాంతానికి వచ్చి ఉన్న 

ల వ. కుటుంబంలోని రణసింహుడనే యువవ్పనికీ ఆనిహిల్వాడా రాజి 
గ పు[తికకూ (పేమను కలిగించి పెళ్ళి నడిపించి మాతృదేశానికి సాయపడడమే, 

మహాకవి ధ్యేయమని తెలుసుంది. అతనివద్ద ఆ మెనూ ఆ మెవద్ద అతనస్నీ 

అగించి కార్యశాఫల్యం ద వై సత. అయితే విధి a ఆటకు 
OM ౧ 

అనుకూలించలేదు.  రాజప్పుత్రి మహాకవిని (పేమిసుంది. ఇది తెలుసుకొని, 
రణసింహునే (సమించమని హొతవు చెబుతూ యామినికి జాబుకాసి, కవి 

దేశాంతరం పోతాడు. ఇంతవరకు, అసలు కథలోకి దిగకుండానే దాని 

అంచుల్లో తిరిగినట్లు, నాయికను ఇంకా (ప్రదేశ పెట్టకుండా. కర్ణమహారాజు 
అన్హాన విశేషాలే ఆ రెండంకొలు పరిమి తమ్ పోయాయి. అప్పారావు చిత్తు 

రాసి 'పెటుకున్న (పణాళికనుఐటి, మీద చెప్పిన కథను నాటకీయం చేయ 

గోరాడని అనుకోవలసి వస్తున్నది.... 

రాసినంత వరకైనా ఇది గొప్ప రచన. బిల ణకవికి పెట్టిన భాష కౌ స్త 

బుసరిగా కనీసం నులభ (గాంధికంలా, ఉన్నా, శ నాటకంలో అప్పారావు 

శ్రవహారిక భా భాషకు అపూర్వ మై మెన ఉన్నతి, సుస్టిత్రీ కల్పించాడు. భమిడిపాటి 

"మేళ ముశగ్రర రరావు గమనించి చెప్పిన విధంగా, అప్పారావు భాషా లి ఇందులో 

ఆరితేరి గడ కట్టింది. 

భ్ శాషకం* శ తక అంశం, ఈ ర0డంకాల భాగంలో కర్త మహారాజు 

ఆసాన విద్వాంసుల చ్వితణమే. (పధానకథ (ప్రాచినమెనదైనా, ఈ భాగం పరమ 
థు 

2 ల 

ల్సి 

ర 

ఇ ర్ 
d= 
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నవీనం: ఎంత నవీనమం'పే అప్పారావుకు సమకాలిక మెనంత  “రాజపండితుడు,” 

“రాజర్షి” అయిన కరుడు, ఆనంద గజపతి తప్ప అన్యుడు కాదు. “చారి తక "కథలో 

కూడా నా స్తవ చితణ చేసినందు కే అలు మెచ్చాలి. ఆనంద గజపతి 

ఆస్తానం 'సరన్వతీ స్తానమే ; జాన చై చె తన్యాలతో స్పందిస్తూ వచ్చిన పండిత 

గోషిలో ఆయన స్వయంగా పాల్గొ ని, చర్చల తీరుతెన్నులను నడిపేవాడు, ఆయన 

ఆశ్రయాన్నీ (పాపకాన్నీ కోరి సమీపవరులె న విద్యావంతులవ ల్ల. అపుడప్తడూ 

ఆయనకు “మనః కేశము” కలిగేదని అప్పారావు ఇంకొకచోట రాసే ఉన్నాడు. 

కొండెములు దబ్బరలు గురించి (పానావిక పద్యాలుకూడా ఆరోజుల్లో రాశాడు. 

దబ్బరలుం గొండెమ్ములు 

మబ్బువలెం[గమ్ము మాయమాటల లిజ్బన్ 
జల జ ల 

నిబ్బరప్పు మొందితసమును 

నబ్బురమగు వివ్యలిచటి యఫిరారులమున్. 

“రాజగృహంతరంబుిలలో “మహోన్నతికి దారులు పొ ఒండొరులకు 

కీడు చేసుకోవడమూ, నిజంగా లేని భక్తినీ అభిమానాన్నీ మాటల్లో చూపడమూ, 
నాటక మాడడమూ వగ్ర రాలని పేర్కొన్నాడుకూడా. 47 ఆ పద్యంలోని భావాన్నే 

వచనంభళో అనువదిస్తున్నటు' యా కూరల లో (పు.158) అప్పారావు రాజ్మాశతుల 

గురించి కఠినంగానే రాశాడు. ఇతరులకు నషంకలిగినానరే, తమ కోరికలు ఫలిసే 
చాలు. “కొటాటలకూ క్కుటలకూ అంతూపొంతూ వుండదు. ఎతుకు పెపత్తువేసి 

ఎలాగై నా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడమే వాళ్ళకు కావాలి.” ఆనందగజపతి 
ఉపదెశిం చినా, మందలించినా, వాళ్ళ దారి వాళ్ళదే అయింది. అలాంటి పరిస్టితిలో, 

నిజంగా సతా ఉన్నవాడు భంగపడవలసిందే. అందుచేతనే మహారాజా ఒకమారు 
ఇలాగన్నాడు ; 

be 

--- ఆత్మబలమున్న వ్యకి కిని మీరు ఈ సడించినా, అవమాన పరచినా, 

అతను మిమ్మల్ని దూషించడు ; మీకు అపకొరం చేయడు. కోపగిండడు. 

మీకేదో ఉపకారం చేసితన ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుంటాడు. అతని వె ఖరివల్ల 

మీశే జ్ఞానం కలుగుతుంది. సజనుని అనవసరంగా తూలనాడితిమని మీరే 

(గ్రహిస్తారు. అదే అతను మీకు కలిగించే వివేకం. 

ఖిల్తకీయం నాటక వాతానరణ మంతా ఈ ఆనంద జగపతి సుభాషితంలో 
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ఇమిడి ఉంది, విల్లణ మహాకచే " “ఆత్మఐ లమున్న” సజనుడైన వ్యకి కి మరి నానా 

మం; తిగా దివాను అనంతరావు, పం %తమదవేదండంగా ముడుంబె నరసింహా చార్యులు 

వె యాకరణీగా మండ లక్ష్మీ నారాయణళాశ్త్రీ, విదూషకుడుగా * mre సంస్కృత 
[దూ 

థి 

Fa 

నాటక సమాజంలో విదూష పా తడారి క్మరా పాపయ్యశా స్రీ, అప్పారావుకు పాత 

కలన లోతొడ్చడారుః దుషుడూ ధూ రుడూ అయిన నానామం తి బిల్ల ణుడిమీద క త్తి 

గట మమా? ఛాంద దసపండితులు కవిని కంటగించుకోవడచమేమి. ఆచర్చలు, ఆవాగ్యా 

దాలు, ఆచూపోపమి, ఆ రాజానుగహంకోసం పాకులాటలు, సిగపబ్ల గోతాలు, ఆ 
సుతిమె తనీ మాటల రాజపండితుసి సంక టావసలు_ అన్నీ అచ్చుకు మచ్చన్నటుగా 

థి గ 
ణో 

ఈ నాటకంగా (పథమంగా పేరొనదగింది విదూషక పాత. షేక్స్సి 

* ఇంగ్లీషు నాటకసం వదాయానుసారం. ముఖ్యంగా మధ్యయుగాల Morality plays 
(ప్రధావంవల్ల, వీచూషకులు (C_Urt-jesters) కంచె ఎక్కువగా వట్టిహాన్యగాచ్ళ wr 
అవక్యం. నాటకపాతల్లో ఉండేవాణ్ళ. “టాజెడి నాటకాలలో విదూషకులు “కామెడీ లలోని 
హాస్సగాళ్ళకంచె బిద్యాాధికుణు కావడమేగా క, వాళ్ళహాస్యం మరింత నాజూకుగా (వయోజన 

డేది. రాజులు తమ ఆస్టానాలలో కవులను కొందరిని వచదూషవున్సి ఉద్యోగమిచ్చి 

G 

ఉం 

ఉంచుకొనెవారని చర్మిత కప్పపన్వన. నిషుర మైన నిజాన్ని హాస్యంరొ రంగరించి రాజు 

os విదూషకవాత అన్నింటిలోనూ Kiag Lear లొని విదూషకుచే అ 

వోని గౌతముని పా తకు దగగరగా రాశలడు. be రాజుకు సన్మార్హోవడేశంచే స్తే 
» 

0 
| 

డ్ 
యి 

తుడిచి వేసినట్లు అవుతుందని (వాడ్తీ త. ey) wee త ఇతని అక్కర క 
వుంది. నాటకకథలో అతి సహ జమైన అంతర్భాగంగా ఈ పాతరూపొందుకుంది. వటి టైహాన్యం 

చమతా_రం దాతమెగాక, విషాదచ్భాయను అలముకొన్నట్లు, కన్నీళ్ళ వర్యంతమలయేట్లు 
నరితిగా ఉ తమహాస్యం౦గా (Humour) దరిజా ఇమిస్తుంది, వ్యంగ్యం ధ్యనించి 

దహ్నటిక: అక జరిడైన అవతలిజాడి లోపాలను మొరటుగా భిండిగూ కరర దుః 

(SHAKESPEARE: KING LEAR, Verity Edition.) 

హోనువేను నాటకకర్తలు విదూషకప్నాతను తీసివేయనాగినంముచేత  (షేక్సిియరు 
య్ Nr ఈ ఈ ప్మాత లేకు) చెన్మిపాముఖ్యం 16 వ శో తాద్ది అంతానికి సన్నగిలి 

నేోయింది. 

(SHAKESPEARE AN TRAGEDY, A. ౮6. Bradley, P. 310-312 
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యర్ నాటకొలలోని విదూషక పాతల గురించి విశేషంగా చదివి, స్వయంగా 
సంస్కృత నొటకౌొల ఏదూషకుల గురింది తెలుసుకొని ఉండబటపే, ఈ పాత్రను 

ల ఇంత విశిషంగా తీర్చిదిదాడు రచయిత. అధికార భాముంగలు నొట కొని వ ప్ల మ యి అధ్యయన చేస్తూ వచ్చిన రోజులతో, అకగాని “వో స్యమేమంఠత 
చెప్పుకోదగింది క కాదు.” అని డెరీలో (1815 ఏ పిల్ . రాసిపెటు 

(అ సంస్కృత నాటక (పథావం rere ర వేదం చేంకట 
సృష్టించిన హా న్యపాతలు a ముఖ్యంగా తలో _ “బహూనరీికీ హాస్య చమత్మా 
రానికీ తేవా నెంచలేవని ఒక లేఖలో రాశాడు. 

i 
ఒక్క తూ కొవికాగ్నిమి (త ల్ 

నాటకంలోనే విదూషకుడు గారి “నర్మ సచివుడ్రు”గా (సయోజన యు క మైన 
హాస్యాన్ని అందిసాడు. న. విర కంగా వె వె పరీత్యంగా సరిణమించాయో 
తెలపడానిక్, కాళిదాసు విదూషకుద్ద ఆ్రయిందాడు. అధినయ వద్యాచార్యులె న 
హరద త్ర, గణదాసుల అనో న్య "జయోదో గం రసాభాస సరిశమించిన సంద 
ర్భంలో, * “ఇన్నాళ్ళనుండి దివాణ మున (బడి పొట్టనింపుకొనుదున్నారు. వీరికి జీతము 
లిచ్చుట దండుగ, ఎట్లో సంగీ తాచార్య పదమును సంపాదించి సరస్వతీ (పసొద 
ముల నారగింపుచు ప గాలకేషము చే చేయుచున్నట్టి మీకు యో దిక్కు 
మాలిన వాదములెందుకు ?”* అని బుద్ద గరపుతాడు. 49 

బిల్హ ణీయ నాటకంలోని హస వికట హా స్యానికిగాక సార్హక మైన 
హాస్యానికే ఉద్దిస్టమెనట్లు కనిపిస్తుంది. మత్సర।గస్తులె న పండితుల నేగాక, అధికార 
పదవి గర్వదుర్వి దగ్గుడేన నానామం తినీ లంచగొండి వుద్యోగులనూ గొతముడు 
నొవ్వనాడినతీరు మూలో బికాన్నియమె/త నాటక గత విదూషకునికే పాఠాలు చెప్ప 
గలదు. ఈ పాతమొక్క. అవసరం గు9ంచి కర్తమహారాజే వివరించాడు : 

హద్దుమిరిన ముప్ప్స్ ఒక్ ్క్టాక్యాడు ప్ర కనే హద్దుయొక్క. గుఠకొగుణ 

ముళఖు తెలియవు. మనవ టె ఉచ్భావస్టలోనున్నవారిని స్వేచ్చగా తిట్రగలిగిన వారిని 

వకరిని, అచ్చుబోసి వదిలితేగాని మననుగూర్చి లోకం ఏమనేదీ మనకు తెలియ 
బోదు. 

విదూషకు డిలా విమర్శకుడౌతున్నాడు; ఇలా హాస్య సత్సయోజనాన్ని సమ 
కూర్చుకొంటున్నది. లోకులు పెదవి విప్పి చెప్పలేని మాటలను నిర్భయంగా హాస్యం 
నెపానచెప్పి లోపాలు చూపి పరిపాలనను నిర్వకం చేయించగలడు. అంతేకాదు- 
వ్యాకరణ సూక్ష్మొలు మొదలు రాజోద్యోగుల అర రృసం్టగహణాపహరణ పద్ద కులవరకు 
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సాధికారంగా మాట్లాడగలిగి, ఈ నాటకకథా సారస్యానికి విమాషకుడే జీవగ్మర కాగ 
రా "~~ 

లుగుతునాాడు, 10 be witty himself and to stimulate laughter azd wit 

Cae in others is the businezs of the clown, అన్న పరిమితులేవి ఈ విదూషకుని 

పాత్రకు చెల్లవు. హాస్యం యిక్కడ సానా కొత్తూ ఒక ఆయుధ విశేషం కాగలెగిందె.* 

ఏ దృక్కోణంనుంచి చూచినా, ఈ రెండంకాల అ అసంపూర్త నా బక |పయత్నం 

దొడమనసుళి తో చేసిందని చెప్పవచ్చు. కావ్యంల్' గానీ, కథలోగానీ, నా అకంలోగాసీ 

అన ప వ్యాసంలోగా నీ (పయోజనహన్యమెన హాస్యానికి అప్పారావు యె we పూరిత 

లోఎడిపోలేదు. ఒక్కోసారి దాని గటివూపునఐడి కొంతదూరం కొటుకొనిపోయు 
ఈ 

ఉండవచ్చుగాని, హాన్యమే అప్పారావుకు పరమావధికాలేదు. సహజంా హాస్య 
(పకృతి అనికూడా కొదుగానీ, సరసమెన హోస్యవె ఖరే, లోకాన్ని తొరకరరుకో 

డానికీ లోకుల్ని దగరతీయడానికీ మానవజాతి భవిష్యతుసబ ఆశామయవున 
౮ అ= దొ చా 

అ దృక్పథం అలవరచుకోడానికీ ఆ యనకు సాధన్నపాయమెంది ; రాజమారమెం 

బొషధ విశేషమెంది ; లేపనమె మెంది. 

1. కన్యాశుల్కం రచన ఎవరిది ? (వ్యా) ; ఏ. వి. జగన్నాధరావు, ఆంధప్మతిక 

20.8 1955. 

2. ఇ . ఎవరు ఈ గోమరఠం శ్రీనివాసాడార్యులు ? 
(వ్యా) : అర్ముద, ఆంధపతిక 9-4-1955. 

8. గురజాడ సమకాలికులు (వ్యా) : వసంతరావు. (బహ్మాజ్రావు, గు, శ, జం. 
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4. కన్యాశుల్కం రచన ఎవరిది ? (వ్యా) : వసంతరావు, (బహ్మోజ్రావు. గిడుగు 

వేంకట సీతాపతి ఆంధప తిక, 27.8.1 55. 

రె. ష్య న భావం అప్పారావుగారిది _ భాష గోమఠంవారిది : 

(వ్యా) యామిజాల వద్య నాభన్వామి , ఆంధప తిక, 10.1055. 

6. అ ఫ్ర (వ్యా: రాషహరి మాకరాజు ఆంధష్మతిక, 

20.4. 1055, - 

* ఆంగ్లంలో రాయబూనిన “చి తాంగి నాటకంలో కనుపించే విదూషకుడు సంస్కృత 

నాటకాలలోవలె మోదక పియుడుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, చ్మితాంగిపై రాజరాజు మోజు పంచు 

కోవడంగురించి మందలించి, రాజ్యానికి స్రీ మూలంగా రానున్న |పమాదం గురించి హెచ్చ 
రించి, ఈ గౌతమునికి దె తెడు తక్కువగా ఉండగలుగుతునా డు, 

వ 
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™ . భారతి రజతోత్సవ అధ్యక్ పన్యాసము (ఉ) : వేలూరి శివరామళాస్త్ర. భ్రారత్రి 
బాన్ 1041. 

1. కన్యాశుల్క- నాటక విమర్శనము (వ్యా) : సంపాదకుగు, అము(దిత | గంథ 

చింతామణీ, మార్చి 13997. 

1. (6803 to the first of KANYA SULKAM (కొండపల్లి 
య్యు అండ్ సను) G./. 4. (1897) P..il. 

10. కన్యాశుల్క_ము (వ్యా: ేత్రవరప్ప వేంకట రామకోటికొచ్రి: భారతి జూన్ 195. 

శ్రర 

11. కన్యాశుల్క నాటక విమర్శనము (వ్యా) : శ్రీపాద కామేశ్వరరావు, భారతి 
ry L999 

గ్గ 2. కన్యాకు పస (గామ్యుభాషా వాద విమర్శనము: కాంభట్ర (బహ్మయ్యశాన్త్ర పృ.! 
(యా 

పటు. 

1). గురజాడ అప్పారావు (ఉ): భమిడిపాటి కాషుశ్వురరావు, ప్రతిభ, నవమ 

వార్లికోజ్పవ సంపుటము. 

14. A Short History of English Drama: [006 Evans. Cit. by 

డా॥ కొ సిల్లి వీరభ్యదరావు : తెలుగు సాహిత్యముపై ఇంగ్లీషు (ప్రభావము. 

15. వేమన : రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ. పు. 203. 

10. Shakespearean comedy: H. B. Charlton, P. 50. 

17. సాహిత్యలేఖలు : నాటకగోషి : గు. ర, లే., పు. 14.75. 

19. కన్యాశుల్కంలో లోపాలు (వ్యా): వారం వారం: శ్రీ శ్రీః నవోదయ 

లస. 5. 10 40. 

10. క న్యాశుల్కరచ చన (పూర్వో త్ర తర (పతుల పరిశీలన) (వ్యా్రా- అబ్బూరి రామ 

కృష్ణరాపు. గు. శ. జం. హై; పుం 47.49 

20. కన్యాశుల్కుము : (పదర్శన : (ప్రశంస : గు. ర. లప్ప = 10 

21. కన్యాశుల్కం సమీక్షణ (వ్యా) : సోమయాజుల వెంకటరామమూ ర్తి, భారతి, 

జూన్ _ స్మష్టైంబరు 1940 

22. చూడు 11. 

23. చూడు 10. 

24. బైరాగి (వ్యా); వారం _ వారం: శ్రీశ్రీ, నవోదయ, 21.8194 

25. అప్పారావుగారి పంచదార మాతలు (వ్యా); ఆరుద, గు. శ్ర. జిం. హః 
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ఏ6, నాటకొలు-_నా అనుభవాలు _ క స్యాశుల్క్మము (వ్యా: దాః బి. ఏ వీకాపకి 

కామి (నాటక (వేత్వేక సంచిక) 

27. వసంత సేన _ చింతామణి _ మధురవాణి (వ్యా) నెల్లి ఈశ్వరరావు, 

పరిశోధన, డిసెంబరు, జనవరి 1956 

23. కన్యాపల్కములో స్త్రీ వ్యక్తులు (బ్యా): శ్రీ శ్రీనివాసరావు, సమదర్శిని 

ఉగాదెసంచిక, 1932 

29. శృంగార చాటువులు : మాధవపెద్ది దుచ్చిసుంచరరామళా త్తు, పు. 49 50 

30. KANYASULKAM(A critical Analysis) (వ్యాన M.Y. Sas- 

try, TRIVENI October 1939 

81. గిరీశం శీలంలోని కీలకం (వ్యా) శ్రీనివాసదకవర్తి గిరీశం శకారుడూ ; 

(కః) రాంభట కృషమూ ర్తి, పరిశోధన డిసెంబరు. జనవరి 1956 

02, మహాకవి _ మహాపురుషుడు : సెట్టి ఈశ్వరరావు, పు, 26 

83. సాహిత్యంలో దృక్పథాలు : ఆర్. యస్. సుదర్శనం, పు. 84-67 

84. Social Purpose and Telugu Literature (వ్వ) ; Burra V. Sub- 

rahmanyam, TRIVENI. October 1958 

ఏఏ. గురజాడ: షెక్స్పియరు (వ్యా): ఆర్, యస్. సుదర్శనం, భారతి, 

ఆకోబరు 1962 

38. సాహిత్యలేఖలు ; నాటకగోష : గు. ర. లే, వ. 1981 

మగ, కన్యాశుల్కాము హ్ (వ్యా): సిమువనోతలు అ రకటరొర్ః గు. శ. జిం. యౌ 

తం. కన్యాశుల్కునాటక విమర్శనము ; సంవాదకుడు : అముదిత గంథ చింతా 

మణి, మార్చి 1997 

99. గురశాడ వ్యావహారికభాష (వ్యా) ; తెలికచర్ల వెంకటరత్నం. గు. శ జర కో 

Als Ese 

41. సెల్యులాయిడ్ లో కన్యాసల్కిం — “గరడాక్ సస 

42. Shakespeare : Walter Raleigh, P. 131-132 

Ad. కన్యాశుల్క ములో రసమ ఒభత్సమే (వ్యా): ఆంధపల నామయాజాల నర 

సంహశర్క, తెలుగుత్తలి పల 1945 
స గా 
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44. మధురవాణిప్నాత_ ఒకపరిశీలన, పరిశోధన (వ్యా): అఆట్నిద ; పరిశోధన 

బరు . జనవరి 1956 

45. Theosophy: Annie Besant, P. 9-15 

46. నవమామిని (వ్యా): కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి *: ధారతి, అకోబరు 1047 
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40, గుర్, పు, 87 
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తోకాలోకనం 

నవు నాలుగందాలపెల ననుకొ స్పట్లుంది; 
ష్ క్ 

1885 ఏపిల్ 15 సాయంకాలం మదరాసు ఈవెనింగ్ బజారులో జరిగిన ఘటన 

గుర్తుకువచ్చి నవ్వుకొంటూ 17 వ తేదీన డెరీ రానుకొంటున్నాడు గురజాడ 
అప్పారావు. 

_. పదిహేనో తేదీని వొకవింత జరిగింది. తలచుకుంటే యిప్పటికీ 

నవ్వు వసున్నది. పచ్చయప్ప కాలేజీలో మీటింగుకు వెళ్ళి యింకా చాలా 
వ్యవధి ఉన్నదికదా అని “యీవినింగు బజారులో తచ్చాడుతూ వంటిని. ఒక 

పుస్తకాల స్తాలువద్ద ఆగి పుస్తకాలను కొనుక్కాంటూ వుండగా అక్కడికొక 
చికొరివంటివాడు వచ్చి, ఆ అంగడివానికొక కళ్ళజోడు అమ్మజూసినాదు. దానిని 

షాపువాడు రూపాయిన్నరకు అడగగా, వాడు మూడు రూపాయల కిసౌనన్నాడు. 
నేను రూపాయిన్నర యినానంటిని ; ; వాడు కొంచెము గొణుగుకొని యిచ్చివేసి 

నాడు. అది వెంటనే కళ్ళకు పెట్టుకొని చూ సిని. సరిషడలేదు. ఎట్లు సరిపడును? 
నాకప్పటికి చత్వారమూలేదు ; = ాస్వదృష్టిలేదు. బూట్పూ, న్పెక్రికల్చుతో 

యేదో లేనిఘనత వొకటి కొ త్రగాఎచ్చి పడటు, మహా దరాగా అవి కళ్ళకు 

అలంకారంగా వుంచుకొని కాలేజీలోకి వెళ్ళబోయినాను. క కొని ఆ కళ్ళజోడులో 
దూరపుచూపున కొకముక్కా, చదవడమున కొకముక్కా అతికి se 
దృషిచెదరి మెట్లమీదనే, ద్వారములోనే జారి చాలా హాస్యాస తవ. 
పోయినాను |! 

ది 

తన రూపంగురించి నవ్వుకొన్నాడు; తన రచనా ఫ్టదతి' “హవ | 
కొన్నాడు ; అలా నవ్వుకొంటూ నవ్వుతూ, నవ్వులను అ= జీవిక ౦ గ్నడ్ లో స్యకీభ 

మని చెప్పదగిన నవ్యతత్వ మొకటి రాబిట్లు కొన్నాడు, హ్నధోప్టల్ణు శాంత 7 

త 
NN జ్ ము చలో fa 
IN ల్ల 

స RP. వ 

ట్ర 

ar 
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హాస్య (వసన్నుడో , అంత గంఖీరుడు _ భయంకరుడు కూడాకదామరి। * అణు 

సన్నిభమైన దేహాన, అజాండ మంతటి మనస్సు. తత్వమనే సౌధాంతర్భాగానికి 

ద్వారబంధా అనదగిన ఆన క్రీ, అద్భుతపూర్ణమైన దృష చిన్ననాటినుంచి ఆయనకు 
ఆ సిపాసులుగా ఉండినట్టివేగాని, తెచ్చి గుచ్చుగొన్ని ఈకలుకావు. ఏకొ తద్ది 
కనిపించినా, దానిగుటుమటు రెలుసుకొందామనే కోరికఉండింది కనుకనే, అవలీలగా 
పరిచిత వసువులనుంచి రూక వింతలు వెలువడేవి దానికితోడు, మహారాజావారి 

కళాశాలలో ఎఫ్. ఎ. బి. ఏ. తరగతుఃకు తత్వశాస్త్ర పాఠాలుకూడా టోధించ 

వలసి ఇచ్చింది. శాస్త్ర పాండిత్య యునేది ఇలాస్వచ్చంద తాత్విక సిద్ధాంత పతి 
పాదనకు వాతిపదికగా ఉపకరించింది. ఇక, ఆనందగజపతి సాంగత్యం ఈ విధంగా 

కూడా ఆయనకు లాభించింది. బేకన్ (౯20013 Bacon) మొదలు న్యూటన్, 

లాక్ ల. మగా (Newton ; Locke) మిల్ (John stuart Mill) వరకు (సవాహ 

_పాయంగాసాగిన ఆంగ్లేయ తాత్విక చింతన ; ఓగు స్ కో6ట్. (Auguste Comte) 
వంటి | ఫెంచి, ఇమ్మాన్యుయల్ కౌంట్ (1004206461 kan) వంటి జర్మన్ 

కె గు వ పష. ముట్నూరి సంగమేళం, ఎం. ఏ. గారు గుర 

శాడ్ అవాారావ్వ హాస్య చతురతను ఇలా వర్షించారు (పు. 160. [01) 

_- నాటకక ర్త గురజాడ అప్పారావుగారు లౌర్యులు. వ్యలగ్యహాస్య స్గం అతి సరన౦గా 

(పయాగలవగల చతురులు, వీరిలోగలవిశేషం, దోషాన్ని చూచ ఎడతారుగాని దాన్ని ఎతిరిి వా 

Hie Tr క య దోషాన్ని Mons ఎక్క డో ఎప్పుడో శాస చెరు న. రచ 

యిత ద్యం” SSN డాణ. లొకవృ త్త మెరిగిన లౌక్యుడు. వికృతి నెరిగి చిటికలో 

చూపగల నేర్పరి. మూనవ స్వభావాన్ని, తద్గత లోపాల్ని ఎరిగి. తదనుకూల మైన పరిస్థితులు 
కూర్చి, అనువైన వాతావరణంలో ప్మాతల్ని నిలబెట్టి. (పపంచాన్నంతటినీ ఓ అద్దంలోకి 

తెచ్చి, తనకు నచ్చిన వంప్పతో అద్దాన్ని (తిప్పి కావలసిన విధంగా వికృతిని (పతిఫలింపజేనీ 

చూపగల చతురుడు +... హాస్యం అతిమృదువైన వ్యంగ్యాన్ని ఆశ్రయించి నడిచే రకం. 

“అయ్యోపావం' అనిపించి నవ్వించడమేగాక. పోనీలే, అనిసించి నవ్వించడంకూడ వీరి 
వ్యంగ్యహాస్యంలో రూపిస్తాయి. ప్యాతలను మూర్జులుగాబేని చూపి నవ్విందడంతోబాటు 
అల్లరి, హంగామ, అసందర్భ _పలాపం వగైరాలు చూపి నవ్వించడం కూడ వీరి హాన్యంలో 

డాగా చేసుకున్న వే... 

ఇలా పెంచుకొంటూ పోవచ్చు. సామర్వెట్ మామ్ (SOMerset Maugham) చెప్పి 
నట్లు, హాస్యకారుడు తేనెటీగలాంటివాడు, ఒక పుష్పాన్ని సమీపించి దాని మకరందాన్ని పీల్చి 

మరొక పుష్బానికి వెళ్ళిపోతాడు; కాస్సేపు ఆగి యుంకారంచేసి మరీపోతాడు. అంతేగాని, దాని 

వద్దనే నిలచి రొదపెట్టి విసుగు కలిగించకూడదు. అప్పారావు హాస్యం ఇలాంటిది. 
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తాత్వికుల భావఢార ; కడపటికి నార్వీజియన్ నాటక కారుడెన హెనిక్ ఇబ్బన్ 

(Henrik Ibsen) రచనలనుంచి పిండుకొన్న నూతన భావ 'సమస్సు_ఇవన్నీకలిసి 

గురజాడ అప్పారావు అభి పాయాలనూ అశనుభవాంనూ తీర్చిదిద్దాయి భారతీయ 

మెన ముఖ్యంగా హైందవమైన _ మత తత్వం క స అధ్యయన 
గా ~~ 

ఫలితంగా కూడా ఆయనకు సంక మించి ఉండనేఉంది. బొదమూ ౩ సవమూ 
ఖు 2 ఎవ 

ఆయన ఆ భిమానాన్ని చూరగొన్నాయి. సమకాలిక మతోద ద్యమాలు _ [(బహ్మ 

సమాజ డివ్యజాన సమాజాల ఆశయ, కార్యాచరణలు మారును: కుచ కు అగ్గ 

మయ్యాయి. నేరుగా వివకానందస్వామిని కలుసుకోకున్నా, ఆయన శిమ్యలలో 
వాళ్ళ నిద్రరిని మ్మదాసులోకలిసి మాట్లాడి నట్లు, అప్పారావు డె రీల 

నుంచి తెలుసున్నది హూ ప్రాచ్య పాళ్చాత్య, (ప్రాచీన "నవీన. మత తత్వాలను 

ఆయన ఆకళించుకొన్నాడని నిరారణచేసి చెప్పవచ్చును. 
యు 

వ 

ముఖ్యురే న 

లోక దర్శన మనేది ఏదీలేని రచయిక మ్మాతుడైన వ్య కి ఎంతటి శిల్ప 
(పావీజ్యంగలవాడై నొ నా అలాంటి వానికీ, తన రచనల కన్నిటికీ పూసలలో డారంలో 

అలాంటి దర్శనాన్ని మూలకందం చేసుకొన్న అప్పారావుకూ, (పధా నమెన అంతరం 

కనిపిస్తంది, ఆయన వట్టి రచయిత మాత మేకాడు, భావనాదిలానికి దన్నుగా 

తాత్విక పకర్త నిలిచి, ఆయనను మహారచయితలకోటిలో చేడసున్నది. “భావించడం 

నౌ మదట. ఆలోచన నా బల౦”2 అన్న వ్యకి సొమాన్యుడు కాడు : “థావాంబర 

వీధిలో రెక్కలు గట్టుకొని ఖేచరుడై నంచరిస్తూనే, గట్టినేలమీద కాలుమోపి 

పరిసరాలతో కలగలిసి భూచరుడూ కాగలడు. కవీ, ్వ చెత్తా కాగలిగాడు అందు 

చేతనే. 

(క్రీ శ. 15వ శతాబినాటికి యారపులో బయల్వెడలిన “రినేజాన్సు' ఉద్యమ 
సత్ఫలితాలను సరిగానే గుర్తించినట్లు, అప్పారావు రచనలే సాక్ష కర్ణం పలుకు 

తున్నాయి. అది మానవతావాదాన్ని లోకవృ తంలో పునః స a గీసు 

(పాభవ కాలాన డెమా[కిటస్ (20606౧09) (ప్రభృతి తాత్వికులు లేవలిసిన ఈ 

తాత్వికవె ఖరి, సృష్టిలో మానవుణి మకుటవారిని చేసిగానీ విడవలేదు. “రినేకాన్సు 
కాలానికి అడి సమ్మగమైన తత్వ సం పదాయమే కాగలిగిండి, మానవతావాదం, మాన 

ఇ 

పయ (ప్రమకూ పకృతి (పియత్యావికీ దారిచూపింక. బ నీలూ, నగరాలూ ఏర్పడి 

నాగర మేధావి వర్షం, పాొరతొ కిక మెన మధ్యయు గీన మత భావనకు పెదమొగం: 

పెటి, ఐహిక మెన (ప్రకృతినీ, మనిషినీ తన ఆలోచనలకు కేంద బిందువుగావించు 
రు ర 
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కొన్నది. అది నిరీశ్యరవాదంగానో ముత ద్వేషంగానో పరిణమించలేదు గాని, 
మక న్యవస్తలోగల ల్ లోటుపాట్లను విమర్శింప బూనుకొంది, ధార్మిక మై మెన జీవన వి 

నాన్ని ఉపదెశిస్తూనే, సర్వతో ముఖ మైన జీవితాన్ని వరణీయం చేసినందువల్ల, . 
సంబంధ మైన eres సహాజు మెనవీ, సంతృ పి సరచచనన ప్ అసహజ 

బోధించింది. కై9 స్తవ మత్త వ్యవస్తలో ౪ అంతవరకు జత్మకిచ్చిన (సాముఖ్యం దేహా 

నికి గూడా ఇవ్యదగునని భావించింది. ఇండియ సుఖాలు విదువవగినవికొవు. అత్రి 
లోలతత్వమే గర్తి ,0పఏ దగినది అని అప్పారావు అన్నప్పుడూ, ఇం|దియోన్మూలము 

(దియోన్మేషమే మేలని కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి అన్నప్పుడూ, ఈ మాన 
వతానాది దృ॥ కథ మే వారినలా అనిపించింది. 

కన్న ఇం, 

లాల్ 
అంత కొదు. మనిషి భగవంతుని బానిసకాదు; మానవ భాగ్యవిధాత మిన్నులలో 

ఎక్కడో ఉన్నా, మనిషికి తనదని చెప్పుకోదగిన స్వచ్చంద వై మెన ఇచ్చాశ క్రి 8 (Free 

గ్ర)ఉన్నది. దానితోడ్చాటుతో అతడు బాగుప దనూవచ్చు, 'చెడిపోనూవచ్చు; అతని 
భఫిష్యళ్తు స్వహ స్తగతమై ఉన్నది; ఆతను కీలువొమ్మకాడు.ఈభావాలుకూడ మానవతా 
వాదంకిందకే పసాయి. "అందుచే తనే వాల్టర్ పీటర్ (Walter Pater) “రినేజాన్సు” 
మహోద్యమ వ A many-sided bot yet united movement in which, 
in various ways, the human mind wins for itself a new kingdom cf 
feeling and sensation and thought, not opposed to, but beyond 
and independent of, the spiritual system then actually realized? 
అని నిర్వచించాడు. (ప్రాచీన గీక్, రోమన్ సాహిత్యపఠనంద్వారా ఆధునిక యుగీన 
యూరపుకు లభించిన లోకదర్శన మిలాంట్ది కనకనే, చిత్రకళలోనూ, శిల్పకళ 
లోనూ సాహిత్యంలోనూ, జీవితంలో కూడాను, ఈ ఐహిక దృక్పథానికి అపూర్వ 
మైన (పాచుర్యం లభించింది, నాటక రచన వినారంగా అభివృద్ది చెంద 
డానికి కోడ్చడిన భౌతిక, భావ పరిస్టితులు కూడా ఇవే. అలాగే 
మానవీయ విషయాలకు (HUmManities) విద్యాపణాళికలలో మేధావుల పథకాలలో 
(పాముఖ్యం వచ్చింది. తర్కంకంపె కవిత్వం ఆదరణీయమైంది. మానవుడి 
"హేతుచింతన, పరతత్వ విషయాలకుగాక, ఐహిక, లౌకిక విషయాలకు అంకితం 

కావలెననే విపరీతప్ప బుద్ధికలిగింది. గవెషణ, సాధన, నిత్యనూతనానుభవ తృష్ష, 
సాహసిక మైన (ప్రజ్ఞ, ఉప్జ, ఈ యుగంలో మహామనస్వులందరి సాధారణ లక్ష్మ్యా 
లయ్యాయి. “హేతువాదం. (Rationalism) కొతగా తలే త్తింది. ఇలా ఒక 
నవోషస్సు యూరపుఖండాన్ని అన్నుగహించిన కొల మది. "దాని వెలుగులోనే 



సపాళ్వాలు 481 

యూరపస్త్పఖండప భౌతిక, మానసిక బివితాలు ఈనాటివరకూ రూపురఖలు సంతరి౩చు 

కొంటున్నాయి. 

ఇంగ్లీషు చదువుల ధర్మమా అని, ముఖ్యంగా విజ్ఞాన శాస్పెితరాలై న మాన 
a డో 

వియ విషయాలకే (0092901469) విడ్యా (పణాళికలో (పాముఖ్యం ఉంటూ వచ్చి 

నందుదేల, మనడెశంలోకూడా యారపియన్ “5నేజాన్సు” లాంటి భావ సంచలనమూ 

కళాపునర జీవనమూ కలిగాయి. అయితే దీని ఫలితాలు ఆంగ విడ్యాధికుల వరకే 
is (7 

పరిమిత మయ్యాయి, కం. జనసముదంలొ తరంగ (పాయయలుకూడా కొరు, 

వించుమా తుజ. వాళ్ళలోనూ పప మెరుగులేగాని ఆ ఉద్యమం అసి మూలాల 
వా _ MES (ea) 

వరకూ చొచ్చుకొని పోకపోయింది. ఆంతేకొదు. అతి సనాతనమైన హైందవ 

తెలా గావస్టలో ఉండినా, అది ఈ “మిచ్చి (పభావాన్ని తన ఉనికికీ 

మనికికీ పెను నవాలని గ్రహించి, త్వరలోనే కలదెలుసుకొని ఇల్లు చక్కబెట్టుకో 

సాగింది. ఆంగ్ల విద్యావంతులలో ఎక్కువమంది, అటు సంపన్న వర్గానికీ ఇటు 

నిత్య దర్మిదుల కూటానికీ చెందని మధ్యమ వర్షియులై నందుచేత, వె పాశ్చాత్య ఇ భావాల 

వెపు వ్యామోహం ఏటికి లాగుతుంజ రకు భావాలపటు కోటికి లాగి, 
మయి 

౬ 

వాళ్ళచేత తొక్కిసలాట ఆడించి, చివరకు ఆ పరస్పర ఏరుద్ద దో౭ణులను సమన్వ 

యింప జూచేటు చేసింది. ఫలితం, అదీగాక ఇదిగాక, రెండింటి కలగలుపు ఈ 

కలగలుపుడు మిశప దారంలో ఒద్దిక లోపించింది, భార్యాభ రల అనుకూల 

ee వలగాక పోష్య పోషక భావమో అధిక అల్బవస్తు భావమో మిగి 

లింది. అవి రెండూ సమవజి గాకపోయె ; ఒకటి మాదరమాగి కుళ్ళిపోనున్న 

ఫలంవంటిదికాగా, రెండవది దోరగాయ. అందుచేతనే వేదాలవరకూ ఉపనిషతుల 

వరకూ వెళ్ళి వాటి పాణనారాన్ని (ప్రస్తుత శిథలాంగాల కక్కించే (పయత్నం 

చేయవళసి వచ్చింది. కౌబకే ఆధునికకాలాన (1850 తర్వాత) భారతయ మేధో 

జీవితంలో సహాజ పురోగతి లోపించిందని ఒక ఆధునిక విమర్శకుని తీర్చు. 

అప్పారావు యు కవయస్కుడయే నాటి సరిస్టితులివి. “కా త్తపాతల మేలు 

కలయిక [కొ మ్మెరుంగులు జిమ్మగా” తూర్పు “బలబల తెల్లవారుతూన్న చళ్లలో 

స చెట్టుమాటున”, “ఆకులందున అణగిమణగీ, మెలుకొలుపులు 

కూస్తూన్న కోడిపుంజుల కొక్కారోకోల నడమ “కవితకోవిల”లా గళమె తి కలం 

పట్టిన మనిషి ఈ భావసంఘర్షణ నెలొ దర్శించాడనేదే (| పసుతాంశ౦. 
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పొట్ట సిరాటికి నేర్చువిద్యలు 

పృట్టకీటు కదల్నెనా ? 

.. అంటూ ఒక పల్లెటూరి ఊఉ తమా ఇల్లాలు” తన పెనిమిటిగి అధిక 

పిస్తూ, సగం ఆశ్చర్యం సగం ఆగ్రహంగా ముక్కున వేలేసుకోవడమూ 

నోరు నొక్కు_కోవటమూ ఒక్కుమా6 చేసి చూపింది. “కోటపేటల నేల 

గలరని” వరి భౌతిక లాభా పేత్షతో పెద్దలు ఇంగిలీష చదువులు చెప్పించారు, 

అదేమీ చేకూరకపోగా, పెద్దలయొక పెదల కాలంనుంచి నిరంతరాయంగా 

అ|పతిద్యంద్యంగా వస్తూన్న సమ్మకాలనే ఈ చదవరులు తగుదుమమ్మాఅని 

ఎదిరించి (ప్రశ్నించి నిగ్గదీస్తున్నాడు ఇంగ్లషువాళ్ళు కల్లనొల్లరుట, వాళ్ళ 

చదువులు సతికి తాము వస్తు తత్వమేమిటో నేర్చారుట ! ఏంపితప కాలమూ 

ఏంపితప బుదులూ, హా6వ్వ !.... 
థి 

పాశ్చాత్య విద్యవల్ల మేధో జీవిత సరిస్టితిలో కొంత సంచలనం కలిగిన 
మాట నిజమే. నిలువ నీటి మడుగె కూర్చున్న భారతీయ సొంస్కృృు€క జడతలో 

పొడిరాయిగా అది కొంతె నా కదలిక కలిగించింది విశ్వాసం, అధికారం, అణకువ, 

సంప్రదాయం, అనుసరణ వగైరా మాటల వెనకనున్న మనస్టితి స్వతంత్ర మెన 

ఆలోచనను (ప్రోత్సహించదు సరిగదా, వై రభావంతో పట్టి పల్లార్చ జూస్తుంది. 
మరి, ఆంగ్ల విద్య ద్యారా కొద్దిమంది, మేధావుల” కె నొ సం|కమించింది, 

(పశ్నించే ఈ స్వభావమే ననాలి. ఏనాడు (ఫాన్సిస్ బేకన్లాంటి తాత్వికులు 

De Omoibus Dubitandum అనే లాటిన్ సూ కిని ఎ త్రిపట్టి, (పకృతినీ పరి 

సరాలనూ (పతి ఒక్కదాన్నీ (పశ్నించ మొదలెట్టారొ, ఆ నాటినుంచి విజ్ఞానశాస్త్రం 

అంగలు వేసుకొంటూ మునుసాగిందాయె | తక షయమనో “రెవెలే పన్ అనో 

మత గంథాలను ఒప్పేసుకొని వట్టి విశ్వాసాన్ని మా్యతమే చూపెటి వైఖరికి 
భిన్నంగా, 18వ శతాబ్ది యూరపులొ “హేతువాదం” (Rationalism) బయల్లేరి, 

హేతుబుద్ధి పెస్టే పరీక్షకు నిలవని మత విశ్వాసాలను నిరాకరించేంతవరకూ వెళ్ళిం 

దాయె! ఇంగ్లీషు చదువులద్యారా, దారినబోయే ఈ శని మనఇంట్టి కే వచ్చినట్లయింది. 

“పక్నింపే. స్వభావం లేనపుడు గుడ్డనమ్మకాలు తనకూ హాయ అంటు 

న్నాడు అప్పారావు. అలాంటివి (ప్రమాదకరమెనవట. అణకువ అనేది సుగుణం 
గాకపోగా, పిరికితనానికి లక్షణమట, కార్యకారణ సంబంధజ్ఞానం ఈ నమ్మకాలకు 
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విరుగుడొతుందట. వ్య కిత్వాన్ని పోనాడుకొని ఆలోచనను స్తంభింప జేసుకొని 
జ్ 

ఇబుకికావానాకో. 

వీటివెంట గతానుగతికంగా నడిచి పోవడం, కష మా హననమె కాబటి, ఇంగీషు పెద 
Ww (౧ 

ద్వారా చాలామంది యువకులు మత విశ్వాసాల మితులను మీరి “అభివృద్ది” క 

తున్నారని సంతుషి పడుతున్నాడు కూడా. 

అప్పారావు దత్యేకత అది మాత్రమేకాదు, ఆంగ్ల బద్య భారతీయ అకు 

ఆశించినంత సతృలితాలను సమకూ వ శతకన. అధా శ్రపకుడు PP పటా 

విషయజ్రుడుగా ఆయన [(గహించ గలిగా వేషభాషలూ, పద్దతులు శ రల 

మాత్రాన, ఆంగ్ల విద్యాధికులలో భావ పరివ రన కలిగిపోయిన్లేనా ? అనుకరణ 

స్వతంత కార్యకరణకూ తేశా ఉంది. విద్య  కలిగించగల మార్పు 'వేషాదికాలలో eh 

కాదు; అంతరాంతరాలను అడి సంస్కరించ గలగాలి. అప్పుడే అది విద్య అవు 

తుంది. పాతకొ త్తల సంధింపలో పొతంపే రోత, కొ త్రంచే రో(కు కలిగి ఉత్సా 

హులూ కరం హతటూ , అ్మతగాభ్మా అనుకరణ(ప్రయులూ ముంచుకు వనారు, 

ఈ తొలి తీవరింపు తగ్గి, సిమితం ఏర్పడితేనేగాని, కొ త్రలోని సత్తా ఏహెటో 

తెలిసిరాదు. నిలకడ కలిగి విలువల పె దృష్టి పెరిగేందుకు, కొన్ని తరాల విద్యారులు 
తలా కాస్త తోడ్పడాలి, ఈ ఆలోచన కలిగే, అప్పారావు విడాక్ట సమ స్యలపె గూడా 

ఆస కి క్రి చూ పెట్ల సాగాడు, 

b అన్నిటికం ఎక్కువగా విద్యా విషయాలే తనకు ముఖ్యమైనవని ఈవీం 

డనేవాడట, అలా అనలేదుగాని అనుకొన్నాడు. అప్పారావు * విద్యాసమస లపై 

ఆయన ఆస క్తి తాటాకు మంట వంటిదికౌదు. అధ్యావకవృ తి తిల్రో ఉండినప్పుడు సరె 

సరి, తదనంతరకాలంలో (పాణావనాన వేళవరకు గూడా _ ఉగవచ్చిన నాటినుంచి 

వొగజూరిన నాటివరకున్నూ _ ఆప్పుడప్పుడు జ్వాలాజిహ్వాకలు సొచి విద్యారణ్యం 

వంటి పరిసరాలను సోకి ఉజ్వలమూ నిర్మలమూ చేసిన శాశ్వత దీవి పే, 

పాశ్చాత్య సంస్కృతి దిగబారివచ్చిన అర్హ శతాబ్ది తర్వాత కూడా దేశంలో 

స్వతంత్రమైన ఉత్తమ సాహిత్య కల్పన బహుళంగానూ అవిరళంగానూ జరగడం 

లేదంపే, విశ్వవిద్యాలయ విద్య నిష్ఫలమె పోయిందనే అర్హమని అనుకొన్నాడు 

ఆంధ సాహిత్య బోధనాపద్దతులు సరేసరి, ఆంగ్లంలో బోధనా పద్దతులు కూడా 

అ క్స్ ద న =, అప యె జాన * యూనివర్సిటి లిచ్చే డ్మిగలపట్లి అప్పారావుకు పెద్ద సదభిపాయం ఉంచేదికాకు, 

The world’s best men are not university men అనెవాడట, పండితులలో గూడా 

ముదిరిన ఈ 'డిగ్రీ'ల పిచ్చిని జ్వరంతో పోల్చేవాడు చెళ్ళవిళ్ళ. 
25 
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నాసీరకంగానే ఉన్నాయని విమర్శించాడు. విద్యార్దుల విమర్శాళ కి సెంపొందేట్లుగా 

“విమర్శగా” బోధించడం మాని వేసినందుచేతనూ , స్వతంత యోచనాశ కిని పృరి 
కొల్పేట్లుగా టోధనా్నాకమం రూపొందనందువల్లనూ, స్వ దేశీయ సాహిత్యంలో జప 

సర కనిపించడంలేదని, బెంగుళూరులో. (ప్రొఫెసరు పెయిట్కు మనస్సు 

విప్పిచెప్పాడు.6 “ఒరిజినాలిటీ” లేదు, లేదు అని అంటే, ఆకాశంనుంచి ఊడి 

ఒడిలో పడుతుందా అది? ఉపాధ్యాయులకున్న ఒరిజినాలిటీ ఏపాటి? పాఠ్య 

(గంథాలకు అర్హ తాత్చర్యాలురాసి “ఎడిట్” చేసుకోవడమూ, కాంపోజిష. "పేపర్లు 

తయారు చేసుకోవడమూ తప్పితే, వీళ్ళ ఫొడిచిగెలుస్తున్న దేమిటి ? ఉపాధ్యాయ 

లను బట్టి విద్యారులు : టోధనా క్రమాన్నిబట్టి ఉపాధ్యాయులు : “విద్యా విధానమే 

దుషము, లోవభూయిష్షము”7 అనే తీర్చును మాతృ భాషాబోధనకేగాక ఆంగ్ల 
సాహిత్యబోధనకు, చరిత్ర బోధనకు గూడా అనువ ర్రింవ జేయవచ్చును. అభిరుచి 
మరెలా ఏర్పడుతుంది? గొప్ప గొప్ప (గ్రంథాలను పాఠ్యాలుగా ఎన్నిక జేయక 

పోయిరి; వస్తు విన్యాసంలోనూ శిల్పంలోనూ 3 లిలోనూ అ ధమస్థాయికి చెందిన వాటిని 

విద్యారులు. చదవవలసివచ్చె ; (పతిభావంతులకు విద్యాలయాలలో ఏ ఆకర్షణా 

కనిపించక, గౌరవ (పదమైన లాభదాయక మైన వృత్తులకు ఎగబడుతూఉండిరి ; 

పూదోట కావలసిన విద్యారంగం చెట్లడవిగా ఉండక ? బాటలు తీర్చేనాథుడూ 

నాయకుడూ ఏడీ ? 

ఇలా సొగింది అప్పారావు ఆలోచన. ఉపాధ్యాయులకు తగిన శిక్షణ 

ఇవ్వాలి. మాతృభాషలకు గూడా ప్రొఫెసరు షిప్పులు ఏర్పాటు చేయాలి, 
పాఠ్య |కమాన్ని ఆధునిక యుగావసరాలకు అనుగుణంగా నవీనం చేయాలి, 

విద్యావిషయిక సమస్యలను చర్చించుకొని “పబ్లిక్ ఒపినియన్ "” (Public opinion) 

సృష్టించి సంస్కరణ లకు అనుకూలి మెన వాతావరణాన్ని కలిగించేందుకు, పట్ట 

భదులు సుసంఘటితం కావాలి. అర్హ ,తలనుబట్టి మాత్రమే విద్యాసంస్థలలో 

ఉద్యోగావకాశాలుండాలి. విశ్వ విద్యాలయాలలో పరిశోధనను (పోత్సహించేందుకై 

విద్యార్దులకు “ఫెలోషిప్స్” ఇప్పించాలి." పై'వేటు మేనేజిమెంటు"కు విద్యా సంస్టలను 

అప్పగించ గూడదు. మాతృభాషా విషయంతో, కృతకమూ, నిరర్హకమూ అయిన 

(గాంథికొన్ని తొలగించి, తద్ద్వారా “రొడ్డ కొట్టుడు” చదువులకు గల అవకాశాలను 

తీసివేసి, బహుళార్హసాధకమైన వ్యావహారికంలో రచించేందుకు విద్యార్థులకు 

తరిఫీదు నిన్వందే, సంపన్న మెన స్వతంతమెన సాహిత్యం దేశభాషలలో ఫలింపుకు 
రాబోదు, 
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ఒకొక్కటే ఒకొక్క నినాదం లాగా వినిపిస్తున్న ఈ విద్యా సమస్యలు 

జాతి పురోగతికి బాటలని అప్పారావు ఎంచాడు. పాఠ్య[కమాన్ని నవీనం చేయ 

డానికి. భాషా నొహాత్యాది మానవీయ విషయాల (౮109291665) మీదనే 'కేంగద్రీక 

రించి, విజ్ఞానశాస్త్ర విషయాలను నిర్తక్ష్యం చేయగూడదని గమనించనై తే గమ 

నించాడు గాని, కట్టమంచి రామలింగా రై ఆ విషయమై చూపిన తొందరబాటును 

హర్షించలేకపో యాడు... దేశీయులలో శా ప్రవిజ్ఞానాన్ని వెదజిల్లాలి, _ నిజమేగాని 

భాషాసాపి త్య విషయాలకూ శాస్త్ర విష కష ఈ ఫోటీ బెట్ట 5 వాటి స్తాన ఇవి వచ్చి 

కకార్చోవాలనడం తగని పనిగా భావింవాడు. బిజ్ఞాశ “భం,దికా ies 

యంఠతలి వెలువరిస్తూ వచ్చిన శాస్ర” ధ్రంకాణ ఆ పేరుకే తగవు: ఆయా 

రంగాలలో ప రిణతులై 5 నవారు రాసినఏ కావవి; కొన్ని అనువాదాలు; మరికొన్నిటిని 

రాసినవాళ్లు ఇంకి విద్యార్థిదళల్లోనే. ఉండినవాళ్ళు: కౌబట్లి ఇలాంటి శాస్త్ర (గంథాల 

ద్యార్టరా మేలుకంయె హెచ్చుగా క్రీడే కలుగవచ్చునని అధునిక ఆం/భవబన 

లనణత స. విద్యా సంబంధి నివేడికళో అపె పారావు దష స్పాడు. “తెలుగులో 

వెలువడుతున్న సైన్సు (గంథాలను పోషించవలసినది మన దేశ (పజలు. వీటిని 

హెచ్చుగా ఆదరించవలసినదిగా విశ్వశిద్యాలయాన్నే కాక, దేశీయులకు శ్రీ రెడి 

గారు విజ్ల ప్రి చేయవలసి వుంటుందనుకుంటాను,. వెర్నాక్యులర్ "ఇెక్త్సు బుక్కుల 

ద్వారా ఇస్కూలు విద్యార్దులకు 'సెన్సును బోధించడంవల్ల,. అవి ఎంతవరకు ఉప 

యోగకారి అనే విషయమై దేశభక్తులకూ, ఏద్యాపే త్ర తలకూ తీవ అభ్మిపాయ భేదా 

లున్నవి. అయినప్పటికీ వాటి నావిధంగా షి పిల్లలకు టోధించవలెనని శ్రీ రెడగారు 

వాడించవచ్చును. అందులో “తప్పేమీ కనిపించదు” 8. ఎక్కునగా భాషా సాహిత్య 

విషయాలనే (ససావించినా, శాస్త్ర విద్యను అప్పారావు చూచింది తక్కువ 

జమూకాయు 

ఈ విద్యా సంస్థలనుంచి జీవిత సముదంలోకి దిగబారి వచ్చిన మనుఘలు, 

తది పోస్ భఇషజాన్ని rere సామాన్య (పజలనుంచి కేటాపడి ఏ స్వాధిక్యభావం 

పెంచుకొని, ఆంగ్లేయులతో సరితూగ లేకా, దేశీయులకో నమాధానపడలేకా 

రెంటికీ చెడుతున్నారని, అప్పారావు ఎంకో బాధను (ప్రకటించాడు. ఆవుపెయ్యా 

గాక, గేదెపెయ్యా గాక “చేటపెయ్య” మాత మౌతున్నారు, ఈ విద్యాలవ దుర్వి 

దగ్గులు. “పీరికి న్య _క్రిత్వమూ, శీలమూ పూజ్యం” 9, యధార్హమైన సంస్కారం కలిగి 

వ్యకి కిత్రాన్ని సంపన్నం చేసుకొని, శీలాన్ని ఈత పెంపొందించుకొన్న 
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ప్పుడే వీళ్లు గౌరవ పా(తులు కాగలరు. ఈ లోపాన్ని డాక్షరు మిల్లర్ ఎత్తి 

పు. తర్వాత ఎందరో ఎన్నోమార్లో అనగా అప్పారావు విన్నాడు బే అన్నే 

అరువు తెచ్చుకొన్న మాటలు లెమ్మని అనుకొన్నాడు కూడా. తర్వాత, ఆ మాటల 

నిజానిజాల గురించి ఆలోచించి, వాటి కారణాలను అంతుపట్టించుకో జూదాడు. ఇది విడి 

వ్య కుల లోసం మాత మె కాదు. పాశ్చత్య విద్యాపద్ధతి హేతువాదాన్నీ. స్వేచ్చనూ 

(పోత్సహిస్తున్నా, అది (పటోధించే స్వ్యాతం|త్యం “యధార్థ మైనదిగా కనిపించలేదు 

భారతీయ సామాజిక పరిస్తితుల తో పాక్చాత త్య విద్యాసారాన్ని సమన్వయం 
చేయగలశ క్తి దానికి ఉన్నట్లు కనిపించదు. వెంకన్న పంతులు అనే పరిచయసుడు 
చనిపోయిన సందర్భంలో అప్పారావు తన దె రీలో రాసి పెట్టుకొన్న దాన్నిచూస్తే | 

ఆయన ఆలోచనా సరళి తెలుస్తుంది. 

— నిన్న ర్నాతి వెంకన్న పంతులుగారు చనిపోయినారు. పాళ్చాత్య 

నాగరికత తెచ్చి పెటిన మంచీ, చెడూ ద్విగుణీకృత మె ఆయనతో మూ ర్రీభ 

వించినవి ........ 

... అటువంటి దుర్గుణాలు _పస్తతం మన మేధావి వర్గమునకు తప్పని 

సరిగా వుండక మానవనే విషయాన్ని వీరెవరూ (వెంకన్నను విమర్శిస్తున్న 

వాళ్ళు _ ర. రె) గుర్తించడం లేదు. 

మన మత నమ్మకములు, సాంఘిక అభ్మిపాయముళు, ఆశయములు 

అంతో యింతో వ్య క్రిగత జీవితములో నై తిక (పమాణమును కలుగజేస్తూనే, 
ఇంకొక వంక పౌరహిత జీవితములో సద్వర్ర రనమునూ, నీతినీ కలిగించలే క 

పోతున్నవి. విద్యాధికులై న భారతీయులపై ఇవి తమ (ప్రభావమును నెరపలేక 

పోతున్నవి. పాశ్చాత్య విద్యావిధానము "ముందునకు పోయే గమనశళ కి లేని 

కేవలము కొన్ని అభ్మిపాయములను, ఆశయములను య వుపదేశిస్తన్నది. 

సామాజిక, మేధోజీవిత పరిస్థితులను సమన్వయముచే సే శ కి యీ పాశ్చాత్య 

విద్యకు మృగ్యము; పాశ్చాత్య విద్యాజనిత ఆశయములకిట్టి శ క్తి గ్ కి పూజ్యము. 

శిథిల (పాయమైన భారతీయ నాగరకతా నూ(తా లొకవంక, "స్వేచ్చ పే పరిట 

గమ్యమొకటి లేకుండా నిలకడా స్టిమితమూ లేకుండా ఆందోళితంగా అనిర్షిషంగా 

రూపొందిన పాశ్చాత్య నాగరకతా ధోరణులింకొక వంక, సంకుచితమె దుర్చలమై 
సాంఘిక మైన ఆధిక్యంలేక ఒకటి, ఆధిక్యం కలిగీ మనిషిలోని అవలక్షణాలనూ 
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ర క త. కా. చెడుగులను, ధోరణిని జ. 

ఎదిడింది జోరాడుట నేటి తట మస్య". 10 

ఆంగ్ల విద్యా వ్యామోహితుడని ఆప్పారావును ఆడిపోసుకునేవారికి, ఆయన 
ఆంతర్యమే  తెలియదనుకోవాలి. విమర్శగా తప్ప దేనినీ శిరోధార్యం చేసుకోడు 
గనకనే, తన మిితుడైన శ్రీనివాస అయ్యంగాంలో వచ్చిన కైణ్యంగురించి 

ధచెందాడు. అప్పారావు స్వతం[త భావుకుడు (Free Thinker). 
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2 
“గంభా కతలు” ధరించి సుధ్యావందనం చేస్తూఉండేవారని, తమళండ్రి 

అన 
గురించి గురజాడ రామదాసు పంతులుగా రొక వ్యాసంలో రాశారు, 

(వాహ్మణ్యాన్ని పదిలంగా కొపాడుకోవద మేమీ మహాపరాధంకాదు. అప్పారావు 

తండ్రి, రామదాసు నిషాగరిషుడు. అయితే డెశిరాజు పెదదావయ్య, కందుకూరి 

పీ రేశలింగం పభృతులు యజ కోపవీ కాన్ని తీసి వేస్తుండిన కాలమది (1806-7).కొబట్టి 

కొంచెం ఎబ్బెట్టుగా కనిపించవచ్చునంతే. ఆహార నియమాలలోనూ కుల వర్త వివక్ష 

లోనూ అప్పారావు కౌస్త సడలుదాటు వైఖరి (సదర్శించే ఉన్నాడు. 

మతవిషయాలలో అప్పారావు స్యతం(త భావుకుడు మాత మేకాదు. సంశయ 

వాది (1g॥05ti6) కూడాను, దానికీ నిరీశ్యర వాదానిక్నీ చాలా గొప్ప తేడాయేఉంది 

మానవశావాదియైన తాత్వికుడు _పతిఒక్కడూ నిరీశ్వరవాది కానక్కరలేదుకూడా. 
నిరీశ్వరవాదమనేది మాసవతా వాదపు చరమార్హమే కావచ్చు; అది మనిషిని మతం 
నుంచి ఏము క్తిపరచి, సృష్టిలో యధార్హమైన (వభుతకు గల అవరోధాన్ని తొలగించి 
వేస్తుంది. షడ్డర్శనాలలో కొన్ని నిరీశ్వరవాదాన్ని ఏదోఒక రూపంలో, వాచ్యంగానో 
వ్యంగ్యంగానో (పతిపాదిస్తున్నప్పుడు, నిరీశ్వరవాదానికి కూడా భారతీయ మత 
సం|పదాయంలో కాసోకూసో స్తానం ఉందనుకో వాలి. చార్వాకం ఉండ నేఉంది. 

అప్పారావు అందాకా "వెళ్ళలేదు. అయినా మతాన్నీ దేవుళ్లీ మూప్పన వేసుకొని 

కుంగి గూనుపడికూడా పోలేదు. మనిషీ దేవుడూ ఒకే; మనిషిలో నే దై వం ఉన్నాడు: 
సర్వాంతర్యామి అ నే అర్హంలోకాదు, మంచితనమనే అర్హంలోనే; ఆమంచి వే వెయ క్రికమే 

అయినా అది ఫలింపుకు వచ్చేది సంఘంలోనే; దేవుళ్ళని మనుషులు పేరెట్టి 6 రాయ 

రప్పలుకౌపు దేవుణ్ల ; దెవుళ్ళ అసలు పేరేమిటో వాళ్ళకే తెలియాలి. మనిషి దేవుల్ల 

చేశాడు; ఆ చెయ్యడంలో దేవుడితో తనకుగల సంబంధాన్ని (కర్త, కర్మ సంబంధం) 
తిరగదిప్పి దేవుడే తనను చేశాడనుకొంటున్నాడు. తిరగదిప్పిన (10761166) మాన 

వలోకాన్ని స్వర్గంగా ఎంచుకొంటున్నాడు, ఇంతకూ ఎవరు ఎవరిని చేసినట్టు ? 

'దేవుడుచేసిన మనుషుల్లారా 

మనుషులు చేసిన దేవుళ్లారా 
పేరేమిటి ? 
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ఐహిక సంఘటనలకు క రను నిరయించడంలో విధినీ, కర్మాన్నీ ,లేక 
బె వాన్నీ ఆశ్రయించి బరువంతా దానీ పె ee. అగత్యం లేకున్నా, మనిషి 

ఇంతవరకూ మతంద్వారా చేసున్న దదే. ముఖ్యంగా హైందవం కర్మసిడ్డాంతాన్ని 

ఆ(శయిందచింది, వెనకటి జన్మల్లో చేసుకొన్న పాప పుణ్యాల మంచీ చెడూ లు 

తరవాతి జన్మ ల్లో జీవుడికి కలుగుతున్నాయి; ఎ కర్మకూడా ఫలితాలు చూసకుండా 

రి త్తబోయేదికా స్ ఇపిపావ మిది పుణ్యమని తూచి వాటికి తగిన ఫలితాశిను నిం 

యంచేది పారలౌకిక మెన శ కి, అంతా ఈశ్వ్యరేచ్చ అనుకొంటూ మనిషి నిజజీవి 

తంలో కనిపిస్తున్న హెచ్చులొచ్చుల గురించి. తన మనస్సును సమాధాన పెబ్లుకొంట 

న్నాగు; తద్వారా అతనికి సంతృ పిలాంటిది కలుగుతున్నది అప్పారావు ఎం 

స్వతం త భాపుకుడె నా కశెదుబ కనిపించే మనుషుల [పవ రనకుబటి కర్మ ని 

తానికి మన జీవితంలో గల (పాముఖ్యాన్ని గు రించాడు. ఇకరకాలాల్లో ఇ 

దేశాల్లో బయల్వెడలిన మత్రచింకన ఈ మన కర్మ సద్దాంతమంత దిటువుగా లే 

భావిస్తూ, “అన్ని పశ్వాసాంకంకే సూతాలకంటు కర్మ సిద్దాంతం జీవిత వ్యత్యాన 

"'హేతువులకు దిలమైన శమర్దింపు, “” అన్నాడుకూడా.!! తర్కదృష్టితో కః సై శ్రసిద్ధాంత ౦ 

og సతానుచూచి మెచ్చడ మేగాని. డాన్ని మొ మొత్తంగా తాను ఒప్పేసుకోవడ పే కొదిది, 

థి 

శే 
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దేవుడనేవాడు ఉంచే అతని గురించి మనిషెనవాడి కెలా తెలియ 

గలము? పుట్టు గుడికి రంగులంపే ఏమిటో తెలిసి, వాటి గురించి అతని 

కొక్ర అభిప్రాయ మంటూ ఏర్పడడ మనేది ఎలాగ తే పొసగని మాటో 
దె వమనే భావం గురించి ఇతమిత్తంగా మనిషికి తెలిసే ఎతలేష; అతని కేగనక 

కనుచూపు మొలిస్తే, అంతవరకూ లేని భావాలు సరికొ త్రగా ఊరి (ప్రవాహ 
సన్నిభంగా అతన్ని ముచె త్రగలవు. 12 ఈ మాటలుకూడా అప్పారావు వే, వీటి 

తాత్చర్య మేమిటి ? (పత్యకానుభవం వినా, దెవమనే భావం మనిషికి విశదంగా 

అంతుజిక్కదనా ? “నేత్రి *నేశి అంటూ పోగా, చివరకు మిగిలేదే దెవమనా ? 

అంధులలో తానూ ఒకడే గనక అసి నాగి విచికిత్స దండగ పని. వ 

అప్పారావు సొహిత్యంలో పరతత్వంగురించి కొన్నిచోట్ల (పనా వన 
లున్నాయి. గుంన్భుర a cere కథలో, (పాశ్న ఫెసరు రంగనాథ అయ్యరుకూ, 
బోగంపిల్ల సరళకూ, జరిగిన సంభాషణ ఇక్కడ పనికివస్తుంది. దానిసారాంశం ఇది: 

..మంచీ చెడూ అనేవి సరస్పర విరుద్దమైన భావాలు కావచ్చునేమో 
గాని, అవి ఇరుగుపొరుగులే. ఒకటివినా వేరొకటి బోధపడని అమడ' 



440 మహోదయం 

బిడ్డల్లాంటివి. వాటితల్లి, మాయ. అవి సృష్టికి తోబుట్టుపు. మాయలేక సృష్టి 
ఉండదు. అయితే మనిషిలో జానం అంకురించాక. మంచి పెరగడమూ చె 

విరగడమూ జరుగుతుంది జ్ఞాని అయినవాడు, చెకుగును ఈపడించుకోవడంలో 

$ీవత యాధార్యాన్ని చూశనొల్లక ఉషిసక్షిలా ఇసకలో తలదూర్చుకోగూడదు, 
శకి మాటల చేది సరళ, ఇందులో మర్మవాదచ్చాయ లున్నాయి. 

“ఈ వేద విజానం”, లేవా “వేదాంత తత్వం” సామాన్యులకేగాక, 

కొమ్ములుదిరిగిన Sor ఖు గహనమే, నంటాడు దొ ఫెసరు అయ్యరు. 

యధార్హ జీవితంలోని విషమ సమస్యా పరిష్కారానికి ఇది “ఒక్క. పిసరు 

అక్కరకురామ.” పనికిరాని విజ్ఞానంతో మనిషికి పనిలేదు. మరి, ఆ పనికి 
వచ్చే విజ్ఞానం “యుగయుగాల “కీవిశానుభవం” మాతమె, 

ఇలా ధీరత్వంతోటి ఉపక్రమ పాగల్భ్యంతో మొదలై న (పొ ఫెసకుగారి 

అనుభవవివాదం, జీఫత వా సవాల ముందు ముంచుపొరలకంచటె వేగంగా కరిగి 

పోయి, ఉపసంహార దౌర్భల్యంకో ముగిసింది. విజ్ఞానశా సాధ్యయనం సంశయ 

నివృత్తికి మారు సందేహోత్ప తికి దారితీసింది. అతని సిద్దాంతం ప్ప స్తక 

సిద్దాంత ౦ మాత ము, అతనిలాంటి 5 వాశ్ళెందరో, క) స్తకాలలోనీ మాటల తత్వ 

మెరుగక “శుకములగుదురు వట్టి శా స్ర్రజ్ఞుల్. క సంశయవాది మెట్టు మెట్లుగా 

ఆ సిక్యంవెపు పోసాగాడు, “ఆత్మ, పరమాత్మ, జీవుడికి వేరే లోకం ఉన్నాయి; 
సాజాత్యంవున్న జీవుళ్ళమధ్య అద్భుతాకర్షణ వుండితీరాలి,”అని కొ త్తస్తూతాన్ని 

సాధించుకొన్నాడు..... 

జీవులమధ్యగల అద్భుతాకర్గ్షణ పేరు “(పేమి. అయితే ఇది మొదటి 
అంతస్తు మట్టుకే ; దాని పై వరసలోనే ఉంటుంది. దేవుడికీ జీవుడికీ మధ్య విధిగా 

వుండవలసిన “పేమ,” ఇలా ప్రేటో. [0]210] (పేమ సిద్దాంతంవై పు పయనించింది, 
రంగనాథయ్యరు చపల బుద్ది. స్వా భీష్టాన్ని సమర్దించుకొ నేందు కేతప్ప ఇది మనసారా 

నమ్మి చేసిన సిద్ధాంతంకాదు, 

మాయావాదాన్ని చేసిందికూడా అప్పారావు సృష్టించిన ఒకానొశపాతే. 

అప్పారావు ఇహాన్ని దాని సత్యాన్ని తీసీవేశాడనేందుకు దాఖలాలేమీ లేవు సరిగదా: 

పపంచం మాయ, జీవితం బుద్భుదపాయం, పారమార్థిక సత్యమొక్క_కే సత్యం 

అనే _పాందవ వేదాంత దృక్పథాన్ని అంగీకరించలే దనేందుకు దాఖలాలున్నాయి, 

(పాపంచిక సుఖాలు విడువదగినవని ఆయన భావించలేదు సరిగదా, ఎలాగూ నిత్యం 
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కాదంటున్న ఈ కొద్దిపాటి జీవితకాలంలో అనుభవించదగిన సుఖాలనన్నిటినీ 
పూ రిగా అనుభవించమని ఈ చేదాంతమే మనషులను పురికొల్చుతుందని 

భావింవాడు. ఇం|దియానుభూతి వాదం ఆతిలోలత్యానికి (Hedonism) దారిదీయ 

పచ్చుననే విమర్శకు, (పపంచం అనిత్యమని చశుపోదయు అతి లోలత్యాన్ని 

సమర్తించినట్ల టవుశుందని జవాబు, 13 

అలాంటి వాచాలన్నీ ఆచణయోగ్యమె నలిగావు. ఆచరణ యో యోగ్యత ఒక్కడు 

తత్వానికె నా గీటురాయి. మనిషికి ఆదర్శమంటూ ఒకటి ఉండాలి; అది సర్యజన 

వ. గా ఉండాలి; మనిషి శీలానికి అది ఒక పమాణాన్ని స్తాపిస్తంది కార్యాచరణను 

ఢి సుంది. ఆ ఆదర్శం, “మంచితనం .అదేదై కరః “మంచిని mee బప 

మునుపే ప్ మించడము. దుర్గుణములసు రోసి ఆత్మ సుగుణ సంప త్తిని పెంపొందించు 

కొంటున్నకొదీ, అది దివ్యజ్వమును పొందుతుంది.” 14 పజ గడెగిన ముత్యంలా 

మనుష్య స్వభావం ఆబవికపవృ తినీ క్షుదతనూ విడనాడి నీటుదేరి నాజూకు 

కాగలదనే భావం _ [fine perfectibility of Man -, అప్పారావుకు 

ey o 

గా 

గీ 

పాళ్ళాత్య తక్వ పరిచయం ద్వారా కలిగింది. మనిషి జీవితం ఇలా నియతంగానూ 

సీతియుతంగానూ ఉండాలీ అంటే, మనిషికి తనదని చెప్పుకోదగిన ఇచ్చ ఒకటి, 

అది స్వంచ్చంద మె ఉండడమొకటీ అవసరం, అలాంటప్పుడు, మనిషి చేవునిచాటు 

విడకాడు ; ఉగ దెలిసిన యువకుడు. బయటనుంచి ఎవరో దూరిసే వచ్చింది 

కాదు మనిషిలోని ఈ నీతిపరత; అది అతనిలో సహజంగానే ఉన్నట్లిది. ఇలా 

నమూనఏయ స్వాతం[త్యం (పతిపాద్యమౌ తుంది. స్వతంత్ర కార్యావలంబన, 

జాతివయః పరిజతికీ, వ్య క్రమనః పరిజతికీ వ్య క్రకరణ 

దన్ని కొన్ని అంశాలలో, మానవ మతంగా పరిణమించిన ఓగు సీ కోట్ 

(Auguste Comte) సామాజిక ళాస్త్ర వైఖరిని కూడా అప్పారావు నిరాకరించ 

వలసి వచ్చిం డిందుచేతనే. ఆధ్యాత్మిక దృక్పథాన్ని కొదని మానవీయ శాసాాల 
నాభారం చేసుకొని కో(ట్ మానవ సామాజిక శానా9న్ని రూపొందించాడు. తత్వ 

విచారణ శాస్త్ర పద్దతులకు ఒదిగే విషయాలల్రోనే జరగాలి గాని, వౌటీకి అతీతమని 

చెప్పే పారలౌకిక విషయాలపట కొదంటూ,(?0316718ముఅనే నవతత్వాన్ని సాధిం 

చాడు. గణితం, జ్యోతిషం, పదార్థ విజ్ఞాన శాస్త్రం, రసాయనికళాస్త్రం జీవళాస్త్రం-వీట 

న్నిటికి కఖరాయమానంగా సామాజిక శాస్త్రం, ఇలా పెర్పుగట్లి కార్యకారణ సందింధ 
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పరిజ్ఞానం ద్వారానూ, పరిశీలన, అనుమానం, (ప్రమోగం అనే శాస్త్రీయ పద్ధతి 
ద్వారాసూ ఈ చిట్టచివరి న మిగతా శాసా9ల సొహాయ్యాన రాబట్టాడు, 

అయితే కొన్నాళ్ళకు ముత భావనకుల్ నై మానవ మతమనే కొ త్రమతాన్ని నాపిం 

చాడు (Religion of humanity). మానవ స్వభావంలో పరోపకార బుద్ధి శ 
కొద్దిగా నే ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని పెంచి టే మానవుదై దేవుణిచేసి, 
క పురస్కరాలేర్నరచి, పూజారులూ సోతాలూ నియమాలూ వగె రొ రసి 

లను సమకూర్చాడు కూడా. పాత దేవతలస్తానే మానవ పురోగతి కో. వీరత్వాన్ని 

సాధించుకొన్న మహనీయులను వత. తట శ్ర సవం వినా, ఇది ఆ పాత్ర 

“కేథలిక్? మతమే ననిపించేటట్లు, కోట్ వెరి ముదిరింది. 15 

ఈ మానవారాధనకు అప్పారావు చెప్పిన అభ్యంతరం ఇది: “మానవత్వ 

మంపే ఆయన ఏ విధంగా వి సృృతపరిచాడో అదే పద్ద * ని తు. చ. తప్పకుండా 

నేను డానిని వరిగణించను. ఏ మంటావా, మత విశ్వాసాల నేవి ఆచరణకు అసాధ్య 

మెనవి; నిరోధక మెనవి. గుది బండలవంటివి” 16. కొండు రయం నాటకంలో 

దివాన్ బహద్దరు రాజారాం పాత [బహ్మసమాజాన్నీ దివ్యడ్డాన సమాజాన్నీ 
వికుర్శించి“రేషనల్ రెలిజన్” అనే నినాదమివ్వడం విని, గిరీశంపా(త మతభావననే 
విమర్శింప బూనుకొంటుంది. “నిష్కల్మ షమయిన మనస్సు అవ్యాజమయిన భూత 

దయా....”ఇవిలేని మతం మతమేకాదు: ఇవిఉంపే అది ఏ మతమైనా తనకు సమ్మత 
మేనని గిరీశం అన్నప్పుడు, ఆ మాటలకు అప్పారావు ఆమోదం ఉన్నది. (పపంచంలో 

మతాలు అలాలేవే। “మనస్సు మొక్క. శరీరముయొక్క_ సితినిబటి” “లంగరులేని 
యా లు 

నావలాగా” చలిసూఉన్న ఈ కోటిన్నొక్క_మత నామక వ్యవహారాలు, మఠ |పయోజ 
నాన్నే వమ్ము చేస్తున్నాయి. అందుకోసమే హాస్యమూ వ్యంగ్యమూ రంగరించి 
గిరీశం ఇలా వేణకోళంగా అంటాడు : 

—_ యెండవేళశ ఒక మతం, చల్లనివేళ ఒక మతం, కడుపు కాలూ 

న్నప్పుడు ఒక మతం, కడుపు నిండినప్పుడు ఒక మతం, అందులో అంబలి 

మతం, సపష్పునెయ్యి మతం, గోధుమరొట్టి మతం, మద్య మాంసమతం, యేరుకు 

తినే వాక కపళ్ళమతం, డబ్బిచ్చికొనే మామిడిపళ్ళ మతం, గడవడం గడవక 

పోవడాన్నిబట్టి అంత ర్భేదాలు కలవు! అలిసివున్నస్సు డోమతం, వంటరిగా 

'వున్నప్పు డో మతం, అతివ చెంతనున్నస్వు డోమతం : 
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మనిషికి ఒకొక్క స్దితిలో ఒకొ క్కరీతిగా ఉపకరిస్తూ అతని స్వార్హానికి 

సొధనో పకరణ లు సమకూరుస్తూ, మత వ్యవస్త మలినమెపోయింది ; మాన్యమెన 

మూలభావనను (భష్తుపట్రించింది : గిరీశం చెప్పదలచుకొన్న దిదే నసపైషున్న ౨1 

విశ్వాసాలు, ఆచారాలు, నీతి న్మూతాలు వగైరా, మనిషి మనస్సును అదిమి ఒత్తి 

పెటే ఉక్కుచ్శటాలు కాగూడదు. ఈ మాసి, చివికి, చెడిన వస్త్రాలను అవసరం 

బట్టి మార్చక తప్పదు, నానాటా ఇడిగ బెడ్రకు అడ్రాలనాటి అరగజం కొలతలతో 

కుట్టిన బట్టలు ఇరుకె నప్పుడు, అవే చిరిగి మూలబడుకాయిగాని, విడ జ రగ పడడు: 

న్యవస్తారూపంలో ఘనీభవించి కూర్చున్న ఈ నియమాలనూ సూతాలనూ ఎప్పటి 

కస్పుడు సవాలు జేసి సంస్కరించే ధెర్యం, తాత్వికునికి కావాలి.* అణకువ అనే 

సేరిటి బుద్ధిమాంద్యం, గతానుగతికత్వమనే మ్ వాత్వర, మానసిక కమైన చ చచ్చుకూ 

పుచ్చుకూ నిదర్శనం. సంస్థాధర్మ మనేది మనోపృత్తులకో స్పర్డించి, ఎంతో చిత్త 

క్షోభను కలిగిస్తున్నదంటే, పరిస్థితులలో వచ్చిన మార్చును గమనించి తదను 
గుణంగా ఏ _సరించక యధాపూర్వ కాఠిన్య కర్కశత్యాలను అది నిలబెటుకోవ తక 

చు 

మను షములకోసం సంస్పలుగానీ, సంస్తలకొసం మనుమలా ? సంస్తలు నాధనపాయాలు 

మట్టు కే. చీటికీ మాటికీ వాటిని ధిక్కరించడం తగదేమోగాని, మానవ సౌఖ్యానికి 

తీవ్రమైన అంతరాయాన్ని కలిగించినప్పుడు, పితూరీ అనేదిక రవ్యమేగాక విధ్యు క క్ర 

ధర్మమే కాగలదు. ఆదర్శాల లోపలికి చొచ్చుకొని వచ్చిన విష్మకిములను ఎప్పటి 

కప్పుడు తొలగించుకోవడమే, ఆ ఆదర్శాలకు నిజమెన గౌరవం చూపడమౌతుంది. 

లోపాలను కప్పి పెటి యదాన్తితిని కొనసాగించడమే, ఆదర్శాలకు అవచారమౌ తుంది, 

సంస్త పటుత్వ- కొసమే సంస్కరణం, 

మత విదోహమనేదానికీ, సంపాయ నిరఫనకూ టు. ఛాషసవా 

చోటు లేదని be తేలింది. ఎవరి మతాన్ని వాళ్లు ఎకె క సత్య సుని శాపం నా 

తప్పులేదు. ఇతర మతాలను అసత్యాలుగా ఎంచినప్పుదే కీడు. మూడు నాశ 

యించిన “ప్రపత్తి” రంగాచార్యులవంటి పండితులకు లోపించినా ఫర్వాలేదు, 

“(పప తి” పేరుతో తామస వ్యాపారాలకు దిగడమే గాక కత్తులు దూసుకొని 

కారణం. అలాంటప్పుడు దూరపరలసిరిది మనోధర్మాలుకౌవు, సంస్తాధర్మాలు. 

* తన భవనాల మరమ్మత్తు గురించి మాట్లాడు తూ ఆనందగజపతి ఈ స సంస్థా 

తెచ్చాడు : కూలిపోతున్న భవనాలను మరమ్మతుచేసి అనవసరంగా డబ్బూ శక్తే దుజా 

చెయ్యడం కంచె, సరికొ తవాటిని కట్టుకొంచే పోదూ ౩? ఈ |వశ్న అప్పారావు చేత ప 

జేసిందిం 

౬ 
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కలబడడం కూడా జరిగినప్పుడు, మతం తన మూల_సయోజనానికి విరుద్ధంగా 

దుష్ఫలితాలను కలిగిస్తుంది. బస లము, పెద్ద యనుణం కథలద్వారా 

ఈ విపరీత పరిణామాలనే అప్పారావు బయల్పరిచాడు- అంతకంటె నేరుగా 

టిల్లకర యం లో కపిచేత ఇలా ఉపదేశం చేయిస్తాడు. 

కుమార : నిజమెన జ్ఞానమును సాధించవలెనన్న పండితునికి పరనుత 

ముల యెడల అసూయ కూడదు. ఈ భ్యూపపంచమందు లెక్కలేని మతా 

లున్నాయి . , ఏచేశంలో ఏ మతంలో యేమేమి మేలు వుంచే, అదలా 

(గహించదగిం దే. 

అశోక సార్వభౌముని “సమవాయి" సిద్దాంతమూ, అక్సర్ పాదుషా 

దీన్ ఇలాహీ (0011-హసిజ5ఏ మతమూ ఇలా from each fair plant, a choi- 

cest flower ను కోసి మాలగా గుచ్చే మేలి సమన్వయ వైఖరినే చూపెట్లాయి. 

ఈ వెఖరికీ 'హెందవ మతంలో భగవత కంటె గొప్ప తార్కాణం "లేదు. 

వ్ ఏల్కుంలో సౌజన్యారావు మధుర వాణీ చేతబెట్టింది కొండు భడక్టయం 

క్. బిల్లణుయం లోనూ కొన్ని పాతలు (పశంసించిందీ దీనినే కబట్టి 

అప్పారావుకు  దీనిపె ఎంత గురి వుండిందీ తెలుస్తుంది. మధురవాణి చిత్తవృత్తి తిని 

మార్చగల మూలికగా ఒక చోట, ఆర్యమతానికి పట్టిన తుప్పును తీపిచేసి ని"్మలం 

చేయగల |దావకంగా ఇంకొకచోట. ఇం|దియ దమనానికె న ముగుదాడుగా 

మూడో చోట, ఇది సంభావితమెంది. ఏమిటి ఈ గీతాపాశ సృం? 

The Gita sts out each preceding doctrine in a masterly 

and sympathetic way without naming or dissecting it and with 

consummate skill passes smoothly on to another... Thus we 

have a brilliant(if plagiarist) review-synthesis of many schools 

of thought, which were in many respects mutually incompati- 

ble. The incompatibility is 9276౯ brought out; all views are 

simply facets of the one divine mind. The best in each system 

is derived, naturally, as from the high God... 

To put it bluntly, the utility of the Gita derives from its 

peculiar fundamental defect, namely dexterity in 5860168 to 

reconcile the irreconcilable ... This slippery opportunism 

characterizes the whole book. 17 

పొంతనలేని అనేక పూర్వతాత్విక ధోరణులను తెచ్చి గుదిగుచ్చడ మే 

తద్వారా భిన్నతకు మారు సమన్వయ దృష్టిని కలిగించడమే, తత్వ గంథంగా గీతా 
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లక్షణమని కోసంవి చెప్పాడు, = పె పళ్న కిదే జవాబు, లోపంకూడా గుణంగా సర్యవ 

సించినటు, కలగూరగంప సమన్వయ వాదుల నాక ఏ౦చింది. అపి సళ నచ్చిన 
ag ౦ 

అంశంకూడా ఇదే. 

జ్ఞానమే కరకు గమ్య మై నప్పుడు మతం వాహన(పాయం కావచ్చు. గమ్యం 

దగరయ్యేకొద్దీ వాహనం అవసరం తక్కు వౌతుంది. చివరకు అది మూలబడుతుంది. 

మతములన్నియు త స క 

జానమొక్క..టి నిలిచి వెలుగును... 
పరంకాదు, ఇహమే; స్వరంకౌదు, భూమే; డెవుడుకొడు, మనిష కముతర 

OM 

కాదు, జానమే: భ కికాదు, (సేమే _ అప్పారావు తత్వంలో (సపథమసానాన్ని ఆక 
| —0 అ 

మించాయి. సర్వజన సాధ్య మెన సౌశీల్య సంపాదనం ఆయన (పమేయమెంది. 

ఆయన తత్వం |పధానంగా లోకకత్వంగా (5800212580) పర్యవసించింది. రఘ 

పతి మ తత్వానికి మూల సంభాలై న “భగవగా సిక్య బుద్దియు మూనవ 

సేవాస కియు,” " అప్పారావు తత్వంలో సానక్రమ విపర్యయం eos: 
జ యఖ 
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3 

అల 

రు )డున్న సాంఘిక భావాలుపోయి వాటిస్తానే కొ త్రవి రావలసిన అవసరా 

నిక అగత్యానికీ మానవ పరిణామ వాదం దారిలీసున్నది,” అని భావించిన అప్పా 
రావుఆ కొ త్త సాంఘిక భావాంకురాలను పొడగట్రసాగా డు కూడా. నిరుపయోగ 

కరమెన ఊ హాగానాన్ని 8 తోసివేసి, క్ళెదుట కనిపించే లోకవృతాన్ని ఆధారం 

చేసుకొని ఈ పోయే వచ్చే పాత కొ త్రభావాలను తాత్వికుడై న వాడు శాస్త్రీయమెన 

పద్దతిద్వారా సేకరించి నిగుదేలుస్తాడు. - 

శాస్త్రీయ పద్దతిగురించి అప్పారావుకు సదవగాహన ఉండిందనేందుకు, కళా 

శాలలో పనిచేసిన కాలాన ఆయన రాసి పెట్టుకొన్న తాత్విక చింతన 

అనేరచన సాక్ష్యంగా యూరపుఖండపు వై జ్ఞానికాభిపృద్ది క్రమంలో, 

“ఎంపిరిసిజం” (Empiricism) పేరిటి సత్యశానుభవవాదం బయల్రేరదీసిన (పయో 

గాత్మక పద్దతి (Inductive or Experimental) నీ, అటుతర్యాతి కాలంలో 

బయల్వెడలిన హీతువాదం (Rationalism) (ప్రవేశ పెట్టిన ఊ హాత్మక పద్దతి 

(Deductive .Methcd) నీ ఆయన ఈ రచనలో తారతమ్య పరిశీలన చేశాడు. పకృ 

తిని పరిశీలించి, దానినుంచి కొన్నిసూ(తాలను రాబ'పై పద్ధతి, విశేషంనుంచి 

సామాన్యానికి పయనిస్తుంది. (గీ Posteriori) ముందుగానే కొన్ని సామాన్య 

(పతిపాద గలను చేసుకొని వాటినుంచి విశేషాంశాలకు పయనించడం A Priori 

వెఖరి, ఈ రెండవ దానిని హేతువాదం చేబడితే, మొదటిదాన్ని అనుభవవాదం 

చేబట్టింది. మనిషి మనస్సూ దాని ధర్మాలూ గురించి హేతువాదికి ముందుగానే 

ఒక అవగాహన ఉంటుంది; తదనుగుణంగా అతను స్మూతీకరణలు చేసుకొంటూ 

పోతాడుగాని, తాను చేయగల పొరబాట్లను అనుభం దృష్ట్యా సరిడిద్దుకోడు అనుభవ 

వాది అలాకౌ్ళదు. (భమా|పమాదాలకు లోబడి పోకుండా, తప్పటడుగులను సరి 

దిద్దుకొంటూ పోతాడు. అయితే కొన్ని విషయాలలో హేతువాదానికిగల సౌకర్యం 

అనుభవవాదానికి లేదు. ముఖ్యంగా, “అనుభావ వ్య క్రీకరణలో తగినంత నిశ్చయ 

జ్ఞానాన్ని (పదర్శించడానికి” హేతువాదం సె (మన్నంతగా, రెండవది అనదు. 

దానిది అనుమాన పద్దతి కావడమే ఇందుకు కారణమైనా, “ఈ నిశ్చయజ్ఞానం 

మానవ వ్నిగహాన్ని మలచే శిల్చికి అవయవళా స్ర్రం తెలియడంవంటిది,” అనిశ్చితంగా 
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ఉండి, ఇది కావచ్చునే మో అది కావచ్చునేమోనని సందేహించే వె ఖరి చిరాకు కలి 

గించవచ్చునేమోగాని, అస్పష్టత నుంచి స్పష్టత కలగడానికి ఇదే “దారి. “ఈ రెండు 
తత్వాలలో మనం వొకటి మహ తర మైన నదని పొగుడుతూ యింకొకటి ఎందుకూ 

అక్కరకు రాదని తెగడుతూ వుంటాము; కాని అది వృథా.” 18 

భిన్నంగానూ విరుద్దంగానూ కనిపించే ఈ పద్దతులు రెండున్నూ శాస్త్ర 
aa తాత్వికుని కహి అవసరమని, అప్పారావు రచనలోని సారాంశం. 
ఆయన అభిష్తం మాత్రమే కాదది. ఈ రెండు కలిసినప్పుడే వై జ్ఞానికాభివ్భిద్ది 
సొధ్యమె కలియక ఎడ పెడలె లె నప్పుడు ఎక ముఖాభివృద్ది వ మాతమే కరం. 
భాతిక శాసొ సౌలు అభివృద్ధి చందినంకగా మానవీయ శాసాంలు చెందకపోవడానికి 

గూడా ఈ రెంటి చేరిక, “నీలికలే కారణాలు. కాబట్టి వాటి తారతమ్య పరిశీలనచేసి 
రెంటి [పయోజనాలను గుర్తించడంలో, అవ్నారావు యొక్క మనస్విత బయల్బడు 

మున్న దనాలి, 

ఆయన ఆ రచన చేసింది, ముఖ్యంగా మనిషి మనస్సు పనిచేసే రీతులపట్ర 
తన ఆలో చనలనూ ఊహలనూ రూహపొండించుకొ నేందు కే. బావో శ్రంతరానుభవా లవర్తి 
ఉత్పన్నమయ్యు మనోభావాలు, అంత్నకితమే ఉన్న భావాలకో కలగలిసిపోవడ మో 
వాటన్నిటి ఘర్షణవల్ల నిగ్గుతేలడమో జరుగుతుంది. ఎప్పుడు పుట్టిన భావవిశేషాన్ని 
అప్పటికప్పుడే "కరచి చూచుకొ ౦పే, దాని మూలం అంతుచిక్కకపోదు. “జక భావానికి 
కారణ మెన మూ లశ కులు దానికి వెనకవున్న అనుభవంలో యిమిడి వుంటాయి. 
గతించిన ఆ అనుభంలోని మూలళ కులను వెదకి పట్టుకోవాలం మే మనకు 
కలిగిన భావాన్ని వెంటన. చున (వాసి ఉంచడం మంచిది" అని తన భావ 

వీశేషణా పద్దతిని నిర్వర్షించుకొన్నాడు. 

అప్పారావు రూపొందించుకొన్న జ్ఞాన సిద్ధాంతంలో మనస్సంబంధమెన 

ఆలోచనల కెంతటి (పాముఖ్యం కద్దొ హృదయసంబంధమెన . అనుభూతులకంత 

కద్దు. మనస్సునూ హృదయాన్నీ భిన్నవసువులుగా ఎంచడమే తప్పు. హృదయో।దే 

కాలను తృణేకరిస్తూ అవి హేతు బుద్ధికి బాహ్యాలనీ, భావన (భమా పూర్వకమనీ 

చెప్పి ఆ రెంటికీ గండికొటిన తాత్వికుడు డెకారై (Descartes) అప్పారావు 
ఈ రెండింటి వె రాన్నిగాక, సథ్యాన్ని పాటించాడుగనక నే ఆలోచననూ భావననూ 

సమసింపజేశాడు. మనో ఫలకంమీద చితితమయే ముదలు (lnpressions) 

“ఆలోచనలకంచె అభి పాయాలకంె ఎక్కువ శ క్రిగలవి.” అయినా ఆలోచనలది 
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అపార మెన సంవారసీమ; అవి నిరవధి; నిజానికి అసీమితాలు. మెదడు నే సేపని, 

అనుభవజ శా్యలై న విషయాలను వివేచించి, నీగుదేల్చి, ఒంచొంటితో అనుసంధా 

నించి, (క్రమబద్దతను కలిగించడమే. వీటిని మీరితే అది శూన్యంలోనే సంచరించ 
వలసి ఉంటుంది. 

ఈ రచననుబట్టి అప్పారావు తాత్విక (పకర్షను నిర్ణయించి వెలకట్టవచు చ్చును 

గానీ, ఇది ఆయన కట్టుకొన్న సౌధానికి గుణావర్తనం “మాత్రమేనని మరచిపో 

గూడదు. అహం ఈ హేతువాదమూ పెన వేసుకొ న్న సే, ఆయన తత్వఎలో 

ఎందరెందరి తత్వాల అంశలో కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు, అభటఅరాజా కల 

కావ్యంలో లవణుని నోట బెట్టిన న 

ఎప్పటికి అనుభూత మెద్దియొ 
0 

అప్పటికి అది నిక్కువంబే. 

— (ఫాన్సిస్ బేకన్ (పతిపాడించిన (వత్యక్షొనుభవ వాదానికి సన్నిహితంగా 

ఉన్నట్లు డౌ॥॥ సిం నారాయణ రెడ్డిగా రుచే సిన ఊహా విషయం, లోగడే చెప్పడ మైంది. 

“పారమార్థిక సత్యం”గాకుండా “వ్యావహారిక సత్యమే” అప్పారావు సమ్మతిపొంది 

నట్లుకూడా “ఆతన ఊహించారు. అనుభూతివాదానికీ (పథ నాచార్యుడు బేకచ్ కాదు, 

జాన్లాక్ (John Locke) అని మాత్రమే నౌ సవరణ. జ్ఞానం సమ స్తం అనుభవం 

నుంచి, అందులోనూ ఇం|దియానుభవంనుంచి మనిషికి ఇ డీతారుతున్నదని చబుతూ, 

there is nothing in the mind except what was first in the senses 

అన్నాడు లాక్. విడ పుట్టినప్పుడు దాని మనస్సు; శుద్ద ఫ౧కం (tabula rasa) లాగా 

ఉంటుంది. ఇందియానుభవం ఆపలకమీవ వెయ్యివిధాలుగా ముదలు వస్తుంది; గీతలు 
గీస్తుంది. ఇలాఅనుభూతి [క్రమంగా స్ఫురణను కలిగిస్తుంది, అది ధారణ జ. 

గా మారుతుంది; ఈ జ్జ కంనుంచి భావాలు ఉత్సన్నమౌ తాయి. ఆ కాలానికి 

(17 వ శతాబ్దం) ఇది చెప్పుకోదగ్గ గొప్ప సిద్దాంత మే, Sensationalism గా 

ఇది వ్యా పి పిలోనికి వచ్చింది. కొన్ని స సహజభావాలేవో (002106 Ideas) ఉన్నాయని 

"పేటో ప్రతిపాదించగా 'కీస్తుపూర్వకొలంనుంచీ వస్తూన్న సిద్ధాంతాలకు ఇది గొడ్డలి 

పెట్టు, ఆ సహజభావాలు దై వదతాలేకావాలి; మనిషి ఈ లోకంలోకి వచ్చిపదేప్పుడు 
వాటిని వెంటబెట్టుకువసాడు; తన జీవితంలో అతడు చెయ్యవలసిందల్లా వాటీని 
పునఃదర్శించుకోవడమే నని ప్లేటో బోధించాడు. మళ్ళీ (పున అనే మాటను 



ఇహ 

కొటి వేసి, మనిషి తన జీవితంలో ఓం (1పథమంగో తన అనుభూతులద్వారా జ్ఞాన 

సాదన చేసాడని లాక్ అన్నాడు, 

Knowledge thcn seems to me to be nothing but the perce p- 

tion of the connection, and agreement, or disagreement, and 

repugnancy, of any of our ideas. 10 this alone it consists. 19 

లోకం మాయ. లోకానికి అతీతంగా ఎక్కడో సచ్చిదానంద స్వరూసం ఉంది. _ 

దాని లీల, (క్రీడ, నీడ ఈ లోకం: అనుభవాలన్నీ వలలు, లేదా, కలలు _ ఈ అధి 

_పాయాలను నిరాకరించడాని కే లవణుడు అలా అన్నాడనుకోవాలి. ఈ కావ్యానికి 

మూలమెన సంస్కృత రచనేలో వసిషుడు రాముని కుపదేశించిన మాయావాదానికి 

తభ | క్త ్ట అప్పారావు జవాబు మా|త్రమే అది, లాక్ fos సిద్దాంతం 

కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతనను దెబ్బతీసి గానీ విడవలేదు. కాంట్ (Rant) వద్దకు 

పోయేసరికి,పారలౌకికత నడ్డి పూ ర్రిగానే విరిగింది. అజ్రేయమైనది NOUMENON 

ఇందియానుభవానికి లి కొంగదు, దాని పరిధిలోకి రాదు కొబిటి, దాని నటుంచుదామనే 

వైఖరి బఅఐ పడింది. వస్తు సంబంధ మైన అనుభవాలనే మనస్సు (గహంచగలుగు 

తున్నందుచేత , సహజావబోధా కత. ఏవో కొన్ని ఉన్నప్పటికిస్ని, మనస్సు కూడా 

భౌతికమైన పదార్తమె నన్న భావమే తల ఎత్తింది. 

అప్పారావు భౌతిక వాదం దాకా దిగి రాలేదు గాని, వస్తు సంబంధ 

మెన దృష్టిని (వపయత్న పూర్వకంగానే అలవరచుకొన్నట్లు ఆయన రచనా 
(ca 

శకలాలను బట్ట తెలుస్తూంది. ఇది వస్తు హృదయ విచికిత్సకు సంబం 

ధించి కొందరు. తాత్వికులు చేసిన the fhins as it really in itself is 

అనే అభినవ వేదాంత  దృష్టికొదు. మనఃపరమైన దృష్టికి భిన్నంగా 

వస్తు పరమైన _ వా వా స్తవికమెన _ దృష్షి. * సృష్టిలో ఉన్న వసురాశిని వెలగటు 
క య 

కొని ఉ త్రమాధమ టే బటి శేణులుగా తీర్చడానికి, కాలంలోనూ స్టం 

లోనూ వాటి సామీహ్యమూ పరిచయమూ అడ్డు వసాయి. వస్తువులగురించి అప్పటి 

కప్పుడు ఏర్పడేవి వట్టి ఉరామరిక పశపనంరాంంనో సొంత ఇషా యిష్టాలను 

*చిన్న తనంలో తాను చూచిన తోలుబొమ్మలాట అప్పారావు కొక oe 

కలిగించింది, చీకటిలో ఆంతా ఏక నలువేగాని, వెలుగులను వాటిమీదికి తిప్పి చూ చే వాణి 

కోటిసొగసులూ ఏయల్పగుతాయి. అలాగే ద్వేషంలో మంచిచెడ్డల (పేళ్న లదు ఇవవ సడ 

లతో గూడిన దృషకి (పతిదీ మంచే. 
on) 

29 
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బట్టి ఏర్పడిన అపరిఐతాభ్మిపాయాల లాంటివో కాగలవుగాని, వాటి సా 
గురించి నిర్మమమైన నికరమైన తీర్చు ల్లాంటివి కాజాలపు. అయితే “బుద్ధిని 
స్మృతియందు లగ్నము చేసినపుడు (పజ్డి త్మక “దృష్టి ఏర్పడుతుంది. అప్పడు వస్తువు 
(పత్యకవీక్షణలోవలె, స్వస్వరూపముతో సాక్షొత్కంరిస్తుంది”. . కావచ్చుగాక, అలాంటి 

పరిస్థితులలో వస్తువుగురించి న్స్ అభిప్రాయమేగాని, దాని సహజగుణం గురించిన 

అవగాహన మెలా ఏర్పడుతుంది ? ఇంతకా చేయవలసిం దివ: 

జస్ట్ వస్తువునై నా, దాన్ని దాన్నిగో, వస్తుపరంగా వీక్షించి విలువలు 
కట్టవలెను. "20 ఈ దృక్పథంనుంచి వెలువడిందే. మానవ స్వభావం గునించీ 

కీరిశగుకంలీ అప్పారావు రూపొందించుకొన్న అవ్మిపాయ సంపుటి. 

“అదీకాక లోకంలో ఏ నస్తువూ సర్వమూ సుగుణోపేతంగా ఆద్యంతమూ 
ఉత్తమో _త్తమంగా వుండపోదని ఎవరికై నౌ తోస్తుంది” అంటూ వాం 

శ్చంద స పీఠికలో రాశాడు అప్పారావు. "సర్వ సుగుణో పేతంగా 

4 త్తమో శ్రమంగా ఉన్న వస్తువేదె నా ఉంపే, అది భూ (సపంచకంలో ఉండదని 

అనలేదుగాని, అనవలసింది. 

మనిషి మనస్సు ఏకశిలలాంటి పదార్దమేమీకాదు. "అతని శీలం మంచిచెడ్డల 
కలగలుపు. ఈ శీలాన్ని నిర్ణయించే శ క్రులేమిటి ? వంశ పారంపర్యం (Heredity) 
ఒకటని జీవళాస్త్రం తెగపెరీగిన ఈనాడు ఎవ్వరై నా చెప్పవచ్చు. బిడ్డలో తలిదండ్రుల 
తాలూకు గుణవిశేషాలు “జీన్సు” (661౭5) ద్వారా భాసిస్తాయని అనవచ్చు. X, Yo 
మార్పిడిని వివరించవచ్చు. వంశ పారంపర్య మొక్కే మనిషి గుజాన్నీ 
శీలాన్నీ మంచికో చెడ్డకో నిర్ణయించలేదు. భౌతిక పారినర్యం (Environment) 
కూడా నిర్దాయక శక్తిగా పనిచేస్తుంది. తలిదండుల ద్వారానూ పరిసరాల ద్వారానూ 
మనుష్యవ క్రి సమాజోత్స త్తి వస్తువు, అతని గుణశీలాలకు అత నెంత బాధ్యుడో 

సమాజం అంతగానో ఇంకా ఎక్కువగానో బాధ్యం కావాలి. 

ఈ అభ్మిపాయాలను అప్పారావు ఇబ్బెన్ (1058609) కు అంటగట్టాడు= 
ఇబ్బెన్ తత్వ'వేత్తకాదు ; నాటకకర్త మాత్రమే. నేరుగా ఈ సిద్దాంతాన్ని ఎక్కడా 
(పతిపాదించలేదుగాని, ఆయన నాటిక పాత్రలలో కొన్ని దీనికి రాయా రూపాలు 
కల్పించి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ౮10943 అనే నాటకంలో ఆస్వాల్డ్ (Oswald) 

సప్తాశ్వాలు 451 

పాత్ర ఇలాంటిది. ఆనువంశికమెన (పభానం బలిష్టమెనదని నిరూపిళమౌతుంది. 
స wr Ww క స స్రీ సి ఇబ్బెన్ శాస్త్రజ్ఞుడు కాడు కౌబట్టి ఇది శాస్త్ర సత్యమనుకొనే వీలులేదు. * దీన్ని 

వివరిస్తూ బెర్నార్డ్ షా ఇలా [వాళశాడు. 

.. His impression of the light thrown by physical and 91010 
gical science on the facts of life seems to have been the glocmy 
one of the middle of the Nineteenth century. Externa! nature 
often plays her most ruthless and destructive part in his wcrks,..21 

మానవుని శీలం ప సమాజమూ నిర్ణయించే చేట్టిదై తే, మనిషికి 

స్వతం్యతమైన ఇచ్చాబలమే లేదన్నమాట | ఇబ్సెనీయను సిద్ధాంతం ' హేతుబద్ధంగా 

శా స్తసమ్మళంగా కనిపించినప్పటికీ, అది అప్పారావును పూర్తి గో సంతృప్తి పరచ 

లేదు. అప్పారావు ఇబ్బెను సిద్ధాంతంతో వేదించింది ఈ స్వతంతేచ్చా విషయం 

లోనే (Free will). మనిషి పరిస్థితుల బానిసకొదు; వంశ పారంపర్యానికీ పారి 

సర్యానికీ సాధన పాయుడు కాదు చైతన్య విస్ఫూ రర్తితో సంకల్పబలంళో తనను 

తాను తీర్చిదిద్దుకోగలడు : 

= మానవుడు, పరిస్థితులకు కేవలం బానిస అని తన (ప్రవర్తనను 
తాను నిశ్చయించుకోలేని నిస్సహాయుడని అనుకోవడం పొరపాటు, శారీరక 
మానసిక ధర్మమును నిర్ణయించడంలో ఆనువంశిక, పరిసరాల [పభావాలు అధి 

కంగా వున్నా, వాటిని మానవుని మేధాశక్తి సరిదిద్ద గలుగుతుంది. మాన 
వునికి కావలసినది సంకల్పబలం. 22 

* 19 వ శతాబ్ది మధ్యకాలానికి విజ్ఞాన శాస్తాభ్యుదయ ఫలితంగా సాహిత్యంలోకి 

మళ్ళీ యాంతిక (Mechanistic) భావాలు చొరజారిన ఫలితమే, ఇబ్బెన్ (ప్రకృతివాదం 

(Naturalism). ముఖ్యంగా జీవశాస్త్ర (3101023) (వథావంవల్ల, మవిషి అల్పత్వంగురించి 

ఇబ్బెన్కు ఒక అవగాహన ఏర్పడింది. వంశపారంపర్య | వభావాలు మానవత్వాన్ని నిర్ణయించి 

వేస్తాయనిపించింది. దీన్నే సాహిత్యంలో Naturalism అంటారు. (క్రితంలో కాల్పనిక 
వాదులు మనిషిని యావ్యత్పకృతికీ (వభుననుకొంటే _పకృతివాదులు మనిషిని (ప్రకృతికి లోబరచి 
వేశారు. ఇబ్బెన్కూడా ఈ వాదాన్ని అనుసరించినా, తన చివరి నాటక రచనలో దాన్ని 

విడనాడాడు. BUt in his later prose plays, the romantic trolls and 

ghosts of his* earlier dramatic, poems like BRAND and PEER 
GYNT crept back into the bourgeois drawing - rooms; the 

Naturalist had been finally compelled to make cracks; in his 

mould. 3 
AXEL’S CASTLE: Edmund Wilsons 



పాత ఇలాంటిది. ఆనువంశికమెన (పభానం బలిష్ట మైనదని నిరూపితమౌతుంది, 

' ఇబ్బెన్ శాస్త్రజుడు కాడు కౌబట్ల ఇది శౌస్త స్ర సత్యమనుకొనే వీలులేదు. * దీన్ని 

వివరిసూ బెర్వార్ షా ఇలా |వాశాడు. 
ఎన ౧ 

... His impression of the light thrown by physical and 91016 

gical science on the facts of life seems to have been the giocmy 

one of the middle of the Nineteenth century. External! nature 
often plays her most ruthless and destructive part in his works,..21 

మానవుని శీలం Ses సమాజమూ నిర్ణయించేటిదై తే, మనిషికి 

స్వతం[త మైన ఇచ్చాబల మే లేదన్నమాట | ఇబ్బెనీయను సిద్దాంతం ' 'బాళుబద్దంగా 

శా స్ర్రసమ్మతంగా కనిపించినప్పటికీ, అది అప్పారావును పూ న. సంతృ పి పరచ 
లేదు. అప్పారావు ఇబ్బెను సిద్దాంతంతో వేదించింది ఈ స్వతంతేచ్చా షర 

లోనే (Free will). స పరిస్థితుల బానిసకొదు; వంక పారంపర్యానికీ పారి 

సర్యానికీ సాధనపాయుడు కాదు. చె తన్య విస్ఫూ రికో సంకల్పబలంకో తనను 

తాను తీర్చిదిద్దుకోగలడు : 

జజ చూస సత్తు పరిస్తితులకు కేవలం జానిస అని తన (ప్రవ ర్రనను 

తాను నిశ్చయించుకి కోలేని నిస్సహాయుడని అనుకోవడం పొరపాటు. శారీరక 

మానసిక ధర్మమును నిర్ణయించడంలో ఆనువంశిక, పరిసరాల |పభావాలు అధి 

కంగా వున్నా, వాటిని మానవుని మేధాళశ క్రి సరిదిద్ద గలుగుతుంది. మాన 

వునికి కావలసినది సంకల్పబలం. 22 

* 19 వ శతాబ్ది మధ్యకాలానికి విజ్ఞానశాస్వాభ్యుదయ ఫలితంగా సాహిత్వంళొకి 

మళ్ళీ యాం తిక (Mechanistic) భావాలు చొరజారిన ఫలితమే, ఇబ్బెన్ [సకృతివాదం 

(Naturalism). ముఖ్యంగా జీవశాస్త్ర (310102)7) (పభావంవల్ల, మనిషి అల్బతైంగుకించి 

ఇబ్బెన్ కు ఒక ఆవగాహన ఏర్పడింది. వంశవార౦పర్య (పభావాలు మానవత్వాన్ని నిర్ణయించి 

వేస్తాయనిపించింది. దీన్నే సాహిత్యంలో Naturalism అంటారు. కితంలో కాల్చవిక 

వాదులు మనిషిని యావ త్పకృతికీ (పభుననుకొంచే (పకృతిజాదులు మనిషిని (పకృ్ళతికి లోబరచి 

వేశారు. ఇచ్చెన్ కూడా ఈ వాదాన్ని అనుసరించినా, తన చివరి నాటక రచనలో దాన్ని 

విడనాడాడు. BUt in his later prose plays, the romantic trolls and 

ghosts of his* earlier dramatic: poems like BRAND and PEER 

GYNT crept back into the bourgeois drawing ~ rooms; the 

Naturalist had been finally compelled to make cracks; in his 

mould. 
AXEL’S CASTLE; Edmund Wilsons 



క్) మహోదయం? 

తమ తమ శీలంలోని వంకరలను దిద్దుకొంటూ లోట్లను పూడ్చుకొంటూ 

ఉండగలందులకు మసుషుల కందరికీ సమాజంలో సమానావకాశాలు లేవు, కాబటి 

ఈ లోపపూరణం తరతమ భేదాలతో జరుగుతూవుంది. అనుకూలమైన వాశావర 

తాన్ని కలిగించి, లోపాలను పాపాలుగా, పొరదాట్లను నేరాలుగా ఎంచి సంఘం 

గానీ రాజ్యంగా గానీ నీతిచట్టాలే శేరు శాసనాలపేర దంకిరదకురడ, సదయంగాసూ 

సానునయ ధోరణితోనూ 'పవర్రి ర్రించినట్టయి తే, వ్యక్సు లు వాగుపడతారు. ఈ బాగుపడ 

డానికి అడ్డంకి కల్పించే సంస్లలూ సం|పదాయాలూ ఆ మేరకు గర్హించి సంస్క_రింస 

దగినవే. 

యు కృవయస్సు వచ్చి, తలిదండులనుంచి విడివడిన బిడ్డ, ఈ మనిషి 

సంకల్పమయుడుకూ డా కౌబిట్ట అతనిది న మా. అది పూర్తి రిగా 

అమలు జరగడానికి సంఘ సాహా య్యం కావాలి, అంతే. 
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4 
ద్లైకతాళశీయంగా జరిగిపోయిన ఒక సాధారణ ఘటన, అప్పారావు హృదయాన్నీ 

మనస్సునూ కలచి వేసింది. 

... ఆనంద గజపతి చేరదీసిన రామస్వామి పెడసరాన్ని సకిదిదేందుకూ 

దారికి తెచ్చేందుకూ వె ద్యుడుగా అప్పారావు నియుక్షు డెన సంగతి, లోగడే 

_(పసావనకు వచ్చింది. తనకు అప్పచెప్పిన ఈ పని గురించి సుముఖత లేక 
పోయింది. ఎంతో అయిష్టంతో రంగంలోకి దిగాడు. 

త్రీ శరీర సౌఖ్యాన్ని పొందడం పెద్దపనేమీ కాదు; ఆమె "మేధాశక్రిని 
(గహించి రసానుభూతిని పొందడమే గొప్ప, అనీ మహారాజా ఒకప్పుడు చెప్పి 

ఉన్నాడు. ఈ “ఆమెలో ఆ మేధాశ క్రి చాలా కొద్దిమోతాదులో ఉండట మేగాక, 

వక్రించి వికటమె మోటుతనం తోటి కలగలిసి ఉంది. మహారాజా స్వయంగా 

ఆమె చెవి నిల్లుకట్పుకొని బోధించబోయి భంగపడాడు, ఇకతానా ? ఆమెగురించి 

ఎంతో విని న ఆ మెపట్ల ఎహ్యాభావం నతో విచారం కలుగుతున్నది, 

ఒకరోజున ఏం జరిగిందంపే, ఆమెకు సు సు సీచేసింది; ఈ కబురుపట్టుకొని 

అప్పారావు ఆనందగజపతి వద్దకు వెళ్ళి డాక్టరును పిలిపించమంటా రెమో అడి 

గాడు, ముందు ఆమెకు కా స్త (బాండీ ఇప్పించ మన్నాడాయన. “(బాందీకావాలా," 

అని అడిగాడు ఆమెను అప్పారావు. వద్దన్నది. వంగి, ఆ మెచెయ్యి తనచేతిలోకి 

తీసుకొని నాడివరీకించి చూశాడు, నిస్సతువగా ఉన్నదట. మహారాజా స్వయంగా 
వచ్చి నీళ్ళలో బాన్సెడు (బాందీకలిపి ఇసే పుచ్చుకొని త్వరలో తేరుకొంది. 

ఇలా పరిచయం ముడిరేకొద్ది అయ్యో పాపం అనుపిస్తున్నదేగాని ఛిగొట్లా 

లనిపించడం లేదు. సానుభూతినుంచి సఖ్యత ఉదయిసున్నది. మనస్సులో 

మథనం మొదలై ౦ది, దానినుంచి బయల్బడిం దే, అప్పారావు రచనలలో _ 

ముఖ్యంగా ఎవరిచూపూ ఎక్కువ సేపు నిలవని యాజా _ యంతీ, ఆలోచ 
నలు, (వకృతి అనే ప ఆనందగజవతి దర్వారు 

దింతలు వగైరా త్త చెల్లా చెదురుగా సడిఉన్న అమృత కలశ శకలాలు 

వాటి నన్నిటినీ "ఒకచోటకూర్చి అత్రికితే, అప్పారావు తనకి సాధించుకొన్న 

“పేమో తత్వం పూ ర్రకుంభంగా దర్శనమిస్తుంది, న 



టలు Ct rm మహోదయం 

అప్పటికి ఆరే డెళ్ళబట్టే కలిగిన కొ త్తవింత అనుభవా లన్నీ, జీవితంపట్ల 

తన కొక వె ఖరిని ఏర్పాటుగే స్తూ వచ్చి, ఇప్పుడీ అపూర్వానుభవం దానికొక 

పూర్తతను సమకూర్చినట్లు తొనే రాసుకొన్నాడు. ఆమెలో మంచికం జు చెడ్డ 

ఎక్కువగా ఉంది, నిజమే. ఓర్మి కోల్చోయి కోప్పడి కంటగించుకొంపే ఆమే 

మంచిగా మారదు సరిగదా, మరింత రాటుదేరి పోతుంది. సాధనద్వారా నిగ 

హాన్ని అలవరచుకొని సానుభూతితో ఏ మనిషినై నా పీక్షించాలి. ముఖ్యంగా 

రచయిత కొదలచుకొన్న వాడికి ఇది ముఖ్యం. ఇప్పు డీమె ఉంది. ఈమె ఆశ 

యాలేవి(టి, ఆశలేవింటి, ఊహలూ, ఉ|దేకొలూ ఎలాంటివి ? ఎలా పెరిగింది? 
పారిఫర్యం ఎలా దిదిం దీమె మనస్సును ? వస్తువును వస్తుపరంగా చూడ్గమం'టే 

మరేమిదో కొదు, ఇదే. ఇలా చూచినప్పుడు తన చూపే ఎ మారుతున్నది. తన 

కొక తత్వం ఏర్పడుతున్నది. 

అన్నింటికంట, జాలి గొప్పది. మానవులను (పాణులను (పేమించాలి. 

(సపంచాన్ని (పకృతిని కరుణాదృష్టితో ఏీక్షించాలి. ఇది సాహితిపరునకు అతి 

(ప్రధానం. ఉత్తమ భాపుక త్వానికి పరిపోషకం౦ం. 22 * 

జగములను “*సుధామయ దృష్టి”తో (బోచే మహానుభావులందరికీ వందనా 

లన్నాడు భక్తుడెన త్యాగరాజు. ఈ (పేమదృష్టికూడా అలాంటిదే, స్వానుభవంవల్ల 

తనలో అంకురించిన ఈ భావ విశేషాన్ని పెంచి నీళ్ళుపోసి "పెద్దది చేసుకొన్నాడు 
అప్పారావు. దానికి దేశదేశాల మేలి ఎరువులు తెచ్చి వేసినట్లు, తన గొప్ప రచన 

లన్నీ ఆ మొక్కంగాచిన పశ్తే నన్నట్లు ఆయన రచనలు తెలియజేస్తున్నాయి. 

మొతానికి, ఇది లోకజీవనంలో మనిషికి (ప్రవ ర్తనతత్వంగా రూపొందింది 

(Code of social conduct). 

“(సేమి అనే పేరుతో 1015 తర్వాత _ అప్పారావు మరణానంతరం. 

తెలుగు కవిత్యంలో జడలు విప్పుకొన్న మిథునసంబంధ మెన వి|పలంభ శృంగార 

భావంకౌదు, అప్పారావు అంతస్తు అంతస్తుగా కట్టుకొన్న ఈ కమనీయ భావాల 

సౌధం. మాన్మథానురాగం దీనికి వెలికాదు గాని, ఇది దానిలో పూర్తిగా ఇమిడి 

జోదు. మానవుల పరస్పర సంబంధాల కంతటికీ ఇది వి స్తరించింది. మరు 

లొక్క'టే (పేమ అనుకొంటే, మరులు వయస్సుతో మరలుకుంది. ఒంటి మిస 

% ఇంగ్లీషు మూలంలో అప్పారావు వాడిన ఒకే ఒక్క వాక్యాన్ని సూర్యారావు ఇలా 

సాగదీసిపోయాడు, 
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మిసలతో పుట్టి అవి వాడగానే ఇది చావదు. దేహాల న వికర్షణలే దీని 

జనన మరణాలను నిర్హయించప స. ఇది “హత్కమలంప్ప సొరభము, వ 

మాతు మర్మములేని నే సమో, “బకతుకు సుకముకు రాజమార ము”, కౌబిట్టి 

“పెన్నిధి. కానులు గేయంలో వి సరించిన ఉపదేశం ఇదే. దానికి ఎంకో 

సన్నాహం ఉంది నటు తం తటి 

ము నాగరికతకోషాటు (పేమభావము. 'పెంపొందుతూ వుంటుంది. 

ఆటపికుని (పేమ తక్కువ సితిలో వుంటుంది. కపట వేదాంతులు స్వార్ద 

శ్రీని (ఏ పోత్సహిసారు. డమ మానవజాతికి స్వేచ్చను _పసొదిసుంది. 

షములు (పేమారాధనవల్ల కొళితమౌత వి. షెలీ (పేమతత్యము ; వేదాంత 

see అనే ధర్మమునకు కట్టుబడిన సమాజముమా(త్రమే, ఆనంద 
మును |పసాదించగలదు. 

స్తు ర న్లో 

స్వార్ధాన్ని విడిచిపెట్టాలి. పరులకు ఉపకారం చేయాలి. మనిషిని 
| పేమించాలి. ఇది నిజమైన తాత్వికదృషి. లోకంలోవున్న అన్ని తత్వాలు 

దీనిని బోధిసున్నాయి. |పేమ, వ్వ కి స్వారాన్ని పోగొడుతుంది. (పేమకన 

పెన్నిధి న ప. ఓ i 

స ష్ ఖా 

(పేమ, హృదయమున పుష్పించిన ఒక కోమల పుష్పం. అది 

అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని పోగొట్టి, ఆత్మను తేశోవంతము వేస్తుంది. ఇది 

ఉనా దావస్టను తెచ్చి పె మోహము మటుకు కాదు. మనం, న్వచ్చమెన నిర్మల 

మెన లలితమెన పవితమెన ఆత్మలను (పేమించడము అలవరచుకోవాలి. 

ఆత్మ సౌందర్యమును అవలోకించి ఆనందించే స్వభావమును పెంపొందించు 

కోవాలి. స్వార్హ్మపవృ త్రిని విడనాడాలి. వాత్సల్యము, దయ, కరుణము అనునవి 

ఆత్మానందమునకు హేతువులు. 
x జ్ న్ 

మంచితనమే దైవము, మంచిని పెరగ నివ్వాలి. మంచిని (పేమించడమె 

దై వమును (పేమించడము. దురణములను రస ఆత్మ, సుగుణసంప తిని 

పెంపొందించుకొంటున్నకొదీ అది దివ్యత్యమును పొందుతుంది. 24 

భి | స్వెచ్చ, మె "ఘోరాటవిలోని నిత్యస్పర్హలో జీవన సంగామంలో, 

అపా మే కేంద్రమైన అరాజక పరిస్టితిలో, చెలరేగే మారణ ఘాతుకం (A wa[ of 
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each against all) కాదు, దాంపత్యం, కుటుంబం, గణం, తెగ, రాజ్యం, జొత్రి 
జొతులకుటుంబం, అనే మెట్లు గలిగిన మానవ సంఘపు నిచ్చెన, వ్య కిని సమిష్టి కీ 
'నా'ను 'మనికూ లోబరిచాకనే, పైకి లేచింది. అలా ల్ బడినందువల్ల వ్యకి తన 
స్వేచ్చను కోల్ఫోడు, ఎందుకం'పే అంత (క్రితం తనకు ఉండినది స్వేచ్చ కాస్తే 
కౌదు: అయినా అది ఇతరులరూ తనరూ డయోజనకారిగా ఉండలేదు, (ప్రమాద 
భూయిషంగా ఉండిన దిన దిన గండపు ఒంటరితనాన్ని వదిలి, సర్వతోభ్నదమెైన 
సమిష్టికి చెంది, అది చేకూర్చే యోగ క్షేమాలలో ఒకానొక భాగంగా తన సొంత 
మేలును పెంపొందించుకొన్నప్పుడే _ సమాజ నిర్బంధంలోనే _ స్వేచ్చనూ 
సంస్కృతినీ పెంపొండించుకొన్నాడు వ్యరి. ఈ ఇచ్చి పుచ్చుకోళ్ళలో నే “పేమ 
భావం ఉదయించింది. నాగరికత అంఫే ఈ చిత్త సంస్కారమే. సంఘ (పయోజనం 
భ|ద్రతనూ ఆనందాన్నీ కలిగించడమే అయితే, (పేమపల్లగాక అది మరి దేని 
వల్లనూ లభించబోదు. మనిషిని మనిషితో లంకెకలిపి, మనస్సును మనస్సుతో అతికి, 
విడివిడి అజణువులను౦డి సంఘాన్ని నిర్మించే హృదయ పదారాన్ని, (పేమ అని 
పిలిబాడు అప్పారావు. లోకనిర్వాహక ధర్మసూ తం కద. సమిష్షికి పునాది 
అయిన్నీ, వ్యష్టిని ఆశయించుకొనింది ; లేక, వ్యక్తిని అండగొన్నది గనకనే 
సమిష్టీకి పునాది కాగలిగింది. (ప్రతి ఒకడూ అనునిత్యమూ ఆచరించడానికి వీలుగా, 
నాగరకతా సారంగా, ఇది సర్వజన సాధ్యమొతున్నది. న్వ్ రూపురేఖలూ, నీ గుణ 
గణాలూ చూసుకొనే అద్దం, నీ యిరుగు పొరుగు వాడి హృదయమే. వాడికి 
పడిశంపట్టితే నువ్వు తుమ్మాలి ; నీ కంట నలుసుచేరితే, వాడి కన్ను కలగాలి. 

కో(ట్ (౮0౫49) మానవతావాద మత భావన కంబు భిన్నమెన దది; లోక 
జ్ఞానంతో ఏర్పడి ఆచరణీయమైన (పవ ర్రనా సరళి మాతమే. (పేమించడమం పే 
మనిషి తన వ్య క్రిత్వాన్ని విసృృతం చేసుకోవడన్నమాట. స్వార్తం దృష్టితో 
చూచినా, ఇతరులను మనం (పేమిస్తే. మన నితరులు (పేమిస్తారు కాబట్టి ఇది లాభ 
సొటి వెఖరె (Enlightened self -Interest)., తత్వం దృష్టితో చూ సే, ఇది 
మాలిన్యాన్ని కొళనంచేసి బౌదార్యాన్నీ సౌజన్యాన్నీ సభ్యాన్నీ సామరస్యాన్నీ 
పెంపొందించి దివ్యాంశను బలీయం చేస్తుంది, “వొకరి నొకరు _పేమించుకోవడం 
ఎంత మహ త్తర మైనదని & ఈ భూమి మీదకు స్వర్గం దిగివచ్చినంత 1 భూలోక 
స్వర్గమే 125 

మతంకాకున్నా మతస్తాయికి పెగిగిన భావావేశంతోటి మార్మికవాదచ్చాయ 
కోటి ఇబ్బెన్ (ప్రభృతులు (పేమ గురించి రాసి ఉన్నారు. ఇచ్చెన్ తన భావాలను 
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పేటో SYMPOSIUM నుంచి, డెంటీ VITA NUOVA నుంచి స్వీకరించి,సమ 

కాలిక “బూర్జువా. పజయభావననుంచి వేరుపడి, (పేమ నొక ఆదర్శవాదంగా చెరో 

దింపజేస్తూ,COMEDY OF LOVE నాటంకలో మాన్మథానురాగానికి అతీతమైన 

మిధున (పేమను చితించాడు ; (పమకుగల డెవతాస్వభా వాన్ని చ్నితించాడు, 

(పెమ పేరిట సన్యాసాన్ని గానీ, బ్రహ్మచర్యాన్ని గానీ నై తిక “పావిత్యాన్నీ ' గానీ 

ఆయన మిన్నుల కె త్తలేదు. యదార్జాన్నివిడిచి ఆదర్శపు సాము చేయలేదు. మను 
షుల ర క్రమాంసాల (పేరణలను దౌర్బల్యాలుగా ఎంచలేదు. కాకుంపే ఆయన 

కోరింది, సద్వ ర్తనను మాతమె।ః ఇది “నీతికి సంబంధించిన విషయం కాదు; 

ఇప్పటికం యే సుఖవంత మైన బీవనరీశికి సంబంధించిన విషయం. ఆయన 

“పేమ భావనకుకూడా కొన్ని మూలాలు లేకపోలేదు. అవి చాలావరకు మత 

(పవ క్రల టోధలకు సంబంధించినవే అమినా, మతానికి మా(తమే సంబంధించినవి 

కావు, బుద్దుడుగా నీ, ఏస్కుక్రీస్తగానీ మత (ప్రవక్త కలు మాత్రమె కారు: భవ్య మైన 

జీవిత రీతినికూడా ఉపదేశించిన వాళు. వ షెల్తీ కవిదాగతుడెకాదు; గాడ్విన్ 

(Godwin) భావాల (ప్రభావం వల్ల 'కవిత్వంలోనూ జీః జీవిత తత్వాన్ని నికేపించినవాడు 

అప్పారావు రాసిన ఒకలేఖలో ఈ ముగురిపేర్లూ కనిపిస్తున్నాయి: 

తనయుగంలో వున్న అవధులలో పోనీ, క్రీస్తు యేది దోధించాడనుకుంటు 

స్నామా, దేన్ని కళావిలాసమని కవితాసత్యమని షెలీ (పవచించాడో, ఇదీ 

ఉత్తమమైన రాజమార్గమని దేనిని బుద్దుడు మనకు ఉపదేశించాడో, అదే నిజ 
మైన ఉన్నత మెన పేమ : మానవ జాతిపై మనకు వుండవలసిన (హేమ. 25 

తన పఠనాగారంతో గ గౌతమబుద్దుని (పతిమకు [పతి ఉదయమూ ఒకొక్క 

పుష్పాన్ని అర్చిస్తూ వచ్చిన అప్పారావుకు, వె దిక మళం కంటు బ్ నౌద్దచె వ 

నచ్చిందని తీర్మానించుకొ వడానికి పె పై వాక్యాల వెనుదేరతనె వచ్చే బా క్యంకూడా 

(“ ఏనాడు బౌద్ధమతం భారతదేశంలో తుడిచి పెటబడిందో , ఆనాడే భారత డేశం మత 

విషయక ఆత్మహత్యను చేసుకుంది. య ఆధా రమౌతున్నది. బౌద్దంలో ఆయనకు 
నచ్చుబాటెన అంశం, కారుణ్య దృష్టికి" గూడిన భూతదయ అనుకోవాలి, ఆర్య 

మతద్వారాలను బార్దాతెరిచి సామాన్యులుకూడా అనుసరింపదగిన ధర్మాన్ని బోధించి 

బుద్దుడు మొదట మత్మపవక్తగా గాక సంఘసంస్క రగానే కనిపించి ఉంటాడు. 
భౌద్దం మత విపవంగాకంటె సంఘవి ప్లవంగా అనేకులను ఆకర్షించి ఊఉంటు౦ది. 

At the root of Buddhism, there is certainly a rigid metaphysi- 
caltheory, but itis not this that bas united people under its 
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tanner. Its friendship, its pity and mercy, and the universal love 
preached by the Buddha have helped to remove barriers between 
men and men. 27 

బౌద్ధంలో ఆదినుంచీ రెండు ధోరణులుంటూ వచ్చాయి 1 “వినయం” ద్యారా 

అహాన్ని దమించి ఇహాన్ని నిరాకరించే దొకటి; సర్వభూతాల ఎడల సమభావం 
గలిగి దయను 'పెంపొందించుకొ నే దింకొకటి; మొదటిది ఇహాన్ని తృణీకరించి 

“నిర్వాణ” పరమైనది; రెండోది జోధిసత్వ సిర్దాంతంద్వారా మానన సేవా పరమైనది, 
ఈ చివరిదే అప్పారావులాంటి కారుణ్యవాదులను విశేషంగా ఆకర్షించింది, 

ఏసు క్రీస్తు బోధలు గౌత మబుద్దుని (పవచనాలకంటె భిన్న మైనవికావు, 

"క్రై క్ర స్త సవం బౌద్ధానికి కొన్ని ముఖ్యవై ఖరులలో రుణపడి ఉందనడంకూడా చారిత్రక 

వొ సవమే. పాణ (గీసు దేశపు నాగరికత, సంస్కృతి _ ముఖ్యంగా పేటోతత్య్వం 

జూడాయిజాన్నీ 39 స్తవాన్నీ కొంతవరకు స్పృశించిందికూడా. నీతికథలరూ సంతలో 

(Parables )నీతి బోధల రూపంలో (56000105) క్రీ సుబోధించింది అంతాకలిసి 

“యేమి కిందికే వస్తుంది. (కీస్తు జీవించిందీ శిలు వెక్కి౦దీ అందుకోసమే. “ఇతరులను 

నీలాగే చూచుకో” మన్నప్పుడు, “నీ కితరులేది చేసే బాధకలుగుతుందో దానిని 
ఇతరులని నీవు చేయకుమీ" అన్నప్పుడు, ళన విరోధిని కూడా (పేమించు మన్న 

ప్పుడు (క్రీస్తు ఉపదేశించిన నీతి మత పరమైనట్టిదేకాదు. ద్వేషం మనిషిని మృగ 
తుల్యుజీచేస్తుంది. (పేమ దె వతుల్యుణ్ణీ చేస్తుంది, ఈశ్వరుడు (పేమమయుడు; 

అందరినొక్క-లాగే (పేమిసాడు; అలా మనిషికూడా చేయగలిగితే మంచిది. 

వైంసవ | పేమకు “అగేప్' 482068 అని పార్ నామకరణం కీశాడు,. ఇది 

“ఈరోస్ Eros కంటు భిన్న మెనదే కాక వున్నత మైనది కూడా. ఇది పరిమిత మై 

నది, కొంతవరకు స్వ,పయోజనపరమైనదిన్నీ: ఇవ్వడంకంటె తీసుకోవడమే 
ఇందులో ఎక్కువ. “అగేస్' అలాకాదు. 

We may understand erotic love as a reaching out to complete 
one’s self, in expression of and response to a deep inner need, 
and 222010 love as a transcendent act of self - sacrifice, a love 

more outgoing than outreaching, a love that gives with no 
thought of getting. Eros may be absorbing, and may in mutua- 
lity even ground the human community; but eros inescapably 
remains self - fulfilling, self - rewarding, self - possessive. 
Sacrificial love, or agape; on the other hand, in Reinhold 
Niebuhr’s words : 

“Completes the incompletensss of natural love (eros...”)28 
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అ అనే భావం ఒకొక్క ఛాయనుబిట్టి గ్రీక్ భాషలో ఒకొక్క. పదాన్ని 

ఆ।శయించిన ఫలితమే, ఈ EROS, AGAPE © మధ్య గల గుణాత్మక మెన 

లో |(Plato) మానవ ( పమద్వారా, దానికి అంతిమఫలంగా సొఫల్యంగా 

మను [పతిపాదించగా, అదే దై దిలులో ఈ సూక్షొర్దాలను సంతరించు 

. మంచిని మించిన చెవానికి ఆయన భావనలో చోటు లేకపోవడమేగార, 

మంచి ఐహిక జీవన సంబంధి కావడమే విశేషం.* 

ఇక, “(సేమి విద్యా గురువులలో మూడవవాడై న షై (Shelley) భావనా 

క్రమాన్ని కూడా స్టూలంగా పరిశీలించాలి. కవిత్యం మానవజాతికి మేలు చేకూరు 

స్తుందని ఎంచి, ఆ వ్. నై తిక మెనట్టి దెనని విశ్వసించిన అపురూప కవి _వ్యకి కి 

షెల్లీ. ఆయితే, కవిత్వాన్ని "ఉష్యో-సదేశాలకో, ధర్మో సన్యాసొలతో నింపి వేసినందు 

వల్ల ఆసతృలితం చేకూరుతుందని ఎన్నడూ ఆయన భావించలేదు. కావ్య సౌందర్యం 
తతా దెబ్బతినగూడదు. కావ్యం భావనామయం (Inaginativey భావ 

బంధురంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే పై జెప్పిన నై తిక పయోజనం చేకూరు 
తుంది. మనుషుల నీతి సూతాలన్నిటికీ (పేమ హృదయపదార్తం కొవాలి. అది 

భావన ద్వారా సాధ్యమౌతుంది. భావన కారణం కాగా, కవిత్వం. నైతిక (శేయస్సు 

అనే ఫలాన్ని కలిగిస్తుంది. మరి ఈ “పేమ ఎలాంటిది? షెల్టీయే చ చెప్పినట్లు, అది, 

* (గీక్ భాషలోకి అనూదితమైన NEW TESTAMENT లో “పేమ భావాన్ని 
వెలిబుచ్చే శర్దాలు మూడుఉన్నాయి, ఒకటి EROS. పేటోతత్వ్యంలో ఈ మాటకు అర్థం, 

దివ్యలోకాలకై మానవాత్మ వడే తహతహ. పోనుపోను, మిథునానురాగపరమైన శబ్దంగా 
మారింది. రెండవది PHILTA. ఆ ప్త్రమ్మితుల పరస్పరాభిమానాన్ని సూచిస్తుంది. తాను 

(పెమమయుడు గనుకనే ఒకడు మరొకణ్ణి (పేమిస్తాడు. మూడవది AGAPE. సమస్త 

మానవులను స న్నేహంగా సానుభూతితో బోధపరచుకోవడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఇది అవ్యాజ 

మైనది, (పతిభలాకాంక లేనిది, సహజోద్చుర్ధమదయ్యేదిన్నీ, మానవాత్మ పరమాత్మ ఆంశం 

గనకనే మనుజు అమెడ దేవుని వాతృల్యభావంలాంటి దౌతున్నది ఈ AGAPE. స్వార్థంగాక 

పక్కవాని మంచి దీని సడాశయమౌతున్నది. It Springs from the need of the 

other person-his need for belonging to the best in the human family. 

It is love, seeking to preserve and create community. tis insistence 

on community even when-one seeks to break it. 

కాబట్ట AGAPE అనేది వ్రూ.రిగా పరలోకన సంబంధమైన (పణయభా వానికి చెందిన 

మాటకాదు. సంఘ సృష్టిస్టితులకు మూలకందమయ్యేంత మేరకు, అప్పారావు “_పేమి తత్వం 

దీనికిగూడా సన్నిజొతగాం ఉందవి అనుకోవచ్చు. 
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A going out of our nature, and an identification of ourselves 
with the beautiful which exists in thought, action or person, 
not our own. 

“పరార్త (పాపకత్వ్యయి కాదు, స్వార్త పరిత్యాగంకూడా ఈ (పేమ సిద్ధాం 
తంలో ఆవళ్యకమొతున్నది. 'పెటోకూడా ఆశించిన సత్యమ్ శివమ్ సుందరమ్ 

తోటి ఇది ముడిబడుతున్నది. మానవజాతి గతాన్ని గురించీ భవిష్యత్తును గురించీ 

పెల్టీకి కొన్ని సిద్దాంతా లున్నాయి గాని, వాటికంపె ఆయన పేమ థావనకే 
నై తిక (పాశ స్య మెక్కువ, అని (్రాడ్తీ అన్నాడు. 

In the end, for him, the truest name of that perfection called 
Intellectual Beauty, Liberty, spirit of Nature, is love. What 
everin the world has any worth is an expression of love. Love 
sometimes talks. Love talking musically is poetry. 29 ' 

గురువై న గాడ్విన్ సూత పాయంగా నిర్రశించిన సర్వలోకోపకార శీలత, 

షెల్రీ కవిలో & య్ తమ జీవన పథంగా పర్యవసించింది. నైతిక, మానసిక సర్వ 

సమత, ఉన్నతాదర్శ _పెరిత మెన హృ్దయౌ దార్యం, [ప్రాణానికి (పాణ మైన 

(Life of Life) (పేమ _ ఇవీ షెల్తీ ఆశించిన విషయాలు. నిజానికి, గురజాడ 
అప్పారావు మనస్సున చెరగని ము[దను వేసినవి గూడా ఇవే. ఈ సదావేశ 
వివశతలో సాొధ్యాసాధ్యాలనుకూడా గమనించలేక పోయాడు షెలీ. తత్వమనే నిక 

షోపలం లేనందుచేత, సాంఘికాచారాలలో వ్యవస్థలో సంస్థలలో మేలిమి బంగా 
రేదో, కానిదేదో తేల్చుకోలేక, సంస్థల నన్నింటినీ. కువ్పగూల్పగోరాడు. 

Much that he would fain have destroyed, because he found it 
customary, was solid, true and beneficial.30 

విగ్రహ విధ్వంసనమే ధ్యెయమైపోయింది. ఉద్ధతీ దూకుడూ ఎక్కువై ది. 
చివరికది ఉన్మత్త త్ర విజృంభణ మే అయింది. పదిన సాలు, పూజాపీఠాలు, న్యాయ 
వేదికలు, కౌరాగృహాలు _ 100165 of reasoned wrong, glazed on by 

ignorance శిధిలమై శకల( పాయమైెపోగా,అసహ్యకరమెన ముఖాచ్చాదనం ఊడిపడి 

— the man remains 
Sceptreless, free, uncircumscribed, but man 
Equal, unclassed, tribeless and nationless, 
Exempt from awe, worship, degree, the king 
Over himself, just, gentle, wise. 
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ఇలా ఆదర్శ మానవుడు అవతరిసాడు. భూమి బాగానిర్ముకమౌతుంది. “ెళ్తీ 

స్వాప్నికుడు, మహోదేక పరవశుడు. అప్పారావు అలాకాదు. కనుకనే సంఘ 
వ సంసా స్వరూపం వంటి విషయాలలో ఆయన ఆలోచనలూ, పథకాలూ 

స వివేచననూ చు చూ పెడుతున్నాయి. సం|పదాయానికీ నుష్క మెన 

ఆచారాలకూ ఆయన అంతర మెంచాడు. ఆచరణ యోగ్యత, ఆయన సిద్దాంశాని 

త్ ౧౮ (య (0 గా క. (౮ ణ్ ah fo న 
ళా 

గ్ర 4 యు; సిమితం, దానిబలం; (కమాభివృది, డాని 
తి థి 

సధప్టా సమాహారమైన మానవ సమాజం తన అభ్మిపాయాలనూ ఆలోచనలనూ 
ఆ సంస్టలల్ో నిక్షేపించి, వాటిని తనకు స్వల్పాకృతులుగా తీర్చి దిదుకొంది. 

అవసరం చొప్పున సత్సఏయోజనా పే క్షకో ఏర్పడిన ఈ సంస్తలు యమం 

ద్వారా నిబంధనల ద్వారా సామాజిక జీవనంటో (కమబద్దతను కలిగిస్తూ, కాల 

[(కమంలో మనుష్య వ్యక్తుల కామనలకం ప వెనుకబడిపోయి, పురోగతిని నిరో 

ధించసాగాయి. ఆచారం, సంపదాయం, “సిత్రి వగైరా భావాలు గుదిబండలుగానూ 

సంకెళుగానూ అంకుశాలుగానూ పరిణమించాయి. కౌబటి సంసలను మూలమటంగా 

నిర్మూలించడమా, లోసాలను సవరించి నిర్వక్రంచేసి “నంస్కరించడమా, అనేది 

తాత్వకులను ఇరు కూటాలుగా విభజించింది. గాడ్విన్ వంటి అరాచకవాది శిష్యు 

డైన షెల్లీకి పనిజెడితే, వీటినన్నిటినీ రద్దుపరచి ఉండేవాడు. మనిషిలోని మంచిని 

అతకరించి (ప్రతిభను శృంఖలా బద్ధం చేస్తున్నాయికాబట్రి, సంస్థల నిర్మూలనం 

ఆయన (పణయభావనలో ఒక భాగమె అయింది. 

అప్పారావు షెల్లీలా అరాచకవాదీ కాదు, విధ్వంసాన్ని అపేకించనూ 

దు. * సంస్థా ధర్మమనేది రకరకాల డాబుసరిపేర్లు పెట్టుకొని చి త్రవృత్తుల 

స్వచ్చుందగతిక్ (పదిలాటంకంగా పరిణమించినప్పుడు, ఆ సంస్థల అవసరాన్ని కౌదని 

కుండానే వాటి ఇకోధిక పటిషతకోసమే ఎదిరించి లొంగదీసి మార్చాలని మాత్రమే, 

ఆయన చప్పింది. ఉదాహరణకు, అప్పారావు ఆలోచనకు బాగా పనిబెట్టింది, 

వివాహసంస్థ్ల. వివాహమూ, వివాహబాహిర మైన 'వేళ్యావృ త్రీ, ఆయనదృష్టిని బలంగా 

Ch 

* ఈ విషయంలో ఇంగ్లాండులొని Utilitiarianism అప్పారావును పేభావితుళ్లి చేసి 

ఉండవచ్చు. బెంథామ్ (Bentham) జె. యస్, మిల్ వగైరాలు సంస్థా సంస్కరణను 

మూనవ సుథానుగుణ౦గా చేయ సంకల్పించిన వాశ్తే. 
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ఆకట్టుకొన్నాయి. సంఘ నిర్మితిలో పునాదిరాయిగా ఉండి, అనేక అభ్యుదయాత్మక 

పరిణామాలకు తోడ్పడిన వివాహసంస్లకు ఆయన (పతికూలుడేమీ కాదు. అయితే 

అది బండరాతిగోడగా మారింది. 'నిక్యజీవితంలో అనేకానేక ఉల్లంఘనలను 

సహిస్తూ, శల్యావశిషమెంది. యజమాని, వానిస సంబంధాన్ని దంపతులమధ్య నెల 

కొ ల్వేంతవరకు పత తనమైంది. యావజీవ కొరాగారవాస శిక్షలాంటిదై మనుషులను 

బయట బడనీయక, సంఘావసరాలను మత (ప్రమేయాలకు లి లోబరచి వేసింది, 

ఏవాహబంధం అనేకులకు _ ముఖ్యంగా అబలలకు _ ఉరితాడో కటుదాడో 

అయినంతగా, మగవాళ్ళకు ముగుదాడు కాలేకపోయింది. “కస్నీటి గాథలకు 

కారణం” అయింది. పురుషాధిక్యతగల సాంఘిక వ్యవస్తస్టా నే ప్రీ పురుష 

న మరొక వ్యవస్త ఏర్పడుతున్న రోజులలో, స్త్రీ కలదెలుసు 

కొని తన “హక్కు"లకై పోరాడుతున్నది. షెల్లీ సరేసరి. జారి ఇలియట్ 

(George Eliot) వంటి నవలాకా రిణ్కూడా వివాహమనే భావాన్ని కోసివేస్తున్నది. 

ఈ పరిస్టితిలో “ఆధునిక మహిళలు మానవ చర్మితను తిరిగి రచిసారు.” 31 ఇది 

భావ్యర్దంలో చెప్పిన మాట మాత్రమేకాదు, విధి అర్హంలో చెస్పిందికూడా. 

ఇక్క.డే మళ్ళీ ఇచ్చెను నాటకాల (పభావం అప్పారావుమీద |పసరించిందని 

అనుకోవాలి. అప్పటికే వాటినీ వీటితోబాటు ఇటబ్బెను జీ ఏతాన్నీ, బెర్నార్డ్ షా ఇట్బెన్ 

నాటకాలసారం పెరాసిన గంథా న్నీఅ ప్పారా వుఅధ్యయనం చేసివున్నాడు. “ఆడతనం'గా 

చలామణి అవుతున్న కోమలత్వం, .మెతకదనం, అబలాత్వం, లొంగుదాటు వగె రా 

భావాలకు ఇబ్సెన్ నాటకాలు గొడ్డలి పెట్టయ్యాయి. స్రీ కి పురోగమనపథం ఈ “ఆడ 

తనాన్ని" విడిచి పెట్టడమే. సంస్లలను మీరి, ఆదర్శాలనబడే వాటిని అతిక్రమించి 

మనీషి మునుసాగుతున్నాడు. స్త్రీకి సంబంధించి, పితూరీ తప్ప మార్గాంతరంలేదు. 

వివాహ సంస్పగానీ ఇతర సంస్టలుగా నీ శిలాశాశ్యతాలుకౌవు. స్రీ జొతి వ మోచన 

మనేది ప్రీ జాతి చేసుకో వలసిందే. కార్మికులా స్త్రీలూ మానవజాతికి స్వేచ్చా 

స్వాతం|త్య దాతలౌ తారని ఇదబ్బన్ (సవ క్తలా చెప్పాడు. 32 ఒకవిధంగా అప్పా 

రావు ఈ అభ్మిపాయాలకు వారసుడే. 

స్త్రీ విద్యతో తీరిపోయే బెడద కాదిది. విద్యావంతురాలై న స్తీకూడా సాంఘీక 

అక్రమాలకు బలిపశువౌతున్నది. కనకనే వీరేశలింగం [పారంభించిన స్తీ జనోదరణ 
ధి 

కార్యక్రమానికి (ప్రత్యక్ష జీవితంలో స్ఫూర్తిని కలిగించేందు కొక అప్పారావు 

అవసరమయ్యాడు, 
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ఒక నవలకు కూర్చిపెటుకొన్న సన్నివేశాలలో, దాంపత్యమనేడి స్త్రీకి 

అత్యావశ్యకమని “కవి” అన్నప్పుడూ, నంన్మల హృభయం కథలో అలాంటి 

మాటలనే |పొఫెసరు రంగనాథ అయ్యరు అన్నప్పుడూ, అక్కడ సౌడామిని 

ఇక్కడ సరళ ఉభయులూ వేశ్యా ర్ కృస్పర్శగలవారే కాబట్టి, ఎల్లకౌ లమూ 

ఒక్కడికే పడివుండడానికి త్మివమెన విముఖత చూ పెడుతారు. భ ర వికలా ంగుదై. నా 

రోగిష్టి అయినా దుష్తుడనా, యావజ్జీవమూ భార్య అతని చె చెప్పుచేతల్లో పన పతి 

సిందేనా ? భార్యలు న | కాబటి సరి షె పెట్టుకు పోతారుగాని ఆ లోపాలే భార్యల్లో 

ఉంది భ రలు సహించి ఊరుకోరు. పన్లీగ్గా అవినీకికి ప్రి పొల్చ “'డలేదం'పే 

ఈ పరాధీనతే కారణం; పురుషుడో ? దర్జాగా “సతి ఖం! తెగదించి 

వెసాడు. ఈ అసహాయ పరిస్పితిలో స్త్రీకి భిన్నత తప్ప మారాంతరం లేకుంది. 

కుమిలి కుమిలి పోవాలి తప్ప రిక్క-రించలేకుంది. 

అంత మా్యతాన వివాహ సంస్లను రద్దుపరచడ మేనా ఇ తర్వాత ఇమ్రైరాజ్య 

మేనా ? ఆరణ్య జీవనానికి తిరిగిపో నక్కరలేదు. వె వాహిక విధానం పట్రనే 

నిరసనంగాని, వివాహ [_పయోజనం పట్ల కూడదు. స్వేచ్చ వివాహచా హీర 

మెనది కాబోదు. సంసారికీ, సొనికీ అంతర మిక్కడే. మెడవంచి తాళికటించుకో 

నందుచేత ఒక ఆడది నిర్భయంగా లై లె ౦గిక స్వేచ్చను అనుభ వించగలుగుతున్నది. 

సంసార స్రీ లాగా దొంగకూళ్ళు కుడవాల్సిన అక్కర తనకులేదు. కలవృ తికి 

తాను ల కాల ఉంది. సమా£ం౦ం తమకు కేటాయించిన “ధర్మం ఇది, కాబట్టి 

అవినీతిపరురాలని వేశ్యను నిందించే హక్కు ఎవ్వరికీ లేదు. మధురవాణి పూట 

కూళ్ళమ్మ వద్ద చాటిన హక్కులు సమాజం తమ కులానికి ఇచ్చి గు రిసూన్నటి వే. 

వ్యభిచారమే తన వృ త్తిగా'లేబిల్' చేయబడ్డ బోగం పడుచు సమాజాన్ని 
మోసగించడం లేదు...ఆమె ఏ వివాహ బంధనాలనూ వై వాహిక సూ(కాలనూ 

ఉల్లంఘించడం లేదు. 33 

ఇది వేళ్యావృ శి తిని సమర్జించడం కారటం కోదన స్వయంగా అప్పారావే 

గిడుగు రామమూ ర్రితో చెప్పినట్లు, (కిఈంలో పే ఎర్కన్న ఒక్ వ్యాసంలో డా! జి.వి. 

సీతాపతిగారు రాశారు: “౪ వృ తిని గర్హించినా ఆ కులంలో పుట్టి సనాతనంగా 

ఆ వృత్తి ధర్మాన్ని సాగిస్తున్న వేశ్యలను చూచి దుఃఖిసాను గాని, వ్య క్రిగతంగా, 

వారి నెవ్వరినీ నిందించను, పెండ్రిచెసుకొని మగనాలిగా ఉన్న స్రీ వ్యభిచరిప్తే 

గర్లి నాను గాని నిందించను.ి 



మధురవాణి, మంజువాణి, సరళ వంటి 'వేళ్యలపాతతలు ఎక్కడో ఒక్కచోట 

నైనా సంసారి స్త్రీల వ్యభిచారాన్ని దుయ్యబట్టి ఆత్మసమరన చేసుకొన్నాయి. 

రా. వివాహాన్ని అవి తూలనాడలేదు, పె పెచ్చు దొనివె పు మొగు చూపాయి 

కూడా. ఒకభ ర్తకు ఆమరణదాన స్యమం యే be మరోవై పు అను 

రాగాల నిలకడ పై గురి, శృంగారం తగ్గా నద్ర, 'వేళ్యలా, సంసారి దః భర్త (పేమా 

నురాగాలకు దూరంకాదు, శరీర సంబంధాలు సన్నగిల్లి పోయినా, 'హటిద్వారా, 

ఏర్పడిన మనోనుబంధం దంపతులను స్నేహితులుగానై నా మారుస్తుంది. 'వేశ్యకు 

జీవిత భ(ద్రతలేదు. ఎవరికో ఒకరికి “చెంది పోగోరడ మిందుకే. తాత్కాలిక 

రకోదేకాల ఉపశమనానికిగాక, మాన్మథానుభవమనేది భవబంధాల సై ర్యానికి దారి 

తీయాలని కోరిక, పిల్లలకూ పాపలకూ తహతహ. నే. అమలుజరిగే 

సాంమిక్ర మెన “వెలిని వడిరించుకొని, నలుగురికో నారాయజత్వం కోసం 

పాకులాట, 

వేశ్యాసంఘ సంస్క_రణం మంచిదేగాని, దాని ముసుగున 'వేశ్యావిధేయలై 

పోయేవాళ్లా లేకపోలేదని అప్పారావు గిడుగు రామమూ ర్రికో అన్నాడు, “ఫౌజు 

ఫౌజంతా "మాటల్లో యాంటీనాచ్చే”నని కట్రగట్టి విమర్శించినా, సంస్క ర్తల సదుద్దే 

శాన్ని గు ర్రించాడుగాని, ఈ సంస్కరణ వేళ్యలలో వేశ్యలద్యారా నే జరగాలన్నాడు. 

బయటినుంచి "పెద్దపెద్ద కబుర్లతో ధర్మపన్నాలతో వాళ్ళలో చి త్రసంస్కారాన్ని 

కలిగించడం సాధ్యంకొదు. పెగా, సంస్క ర్తలంపేనే వేశ్యలకు అరికాలి మంట 

నెత్తికెక్కిన రోజులు, వాళ్ళ జీవనాధారం “నో టికొడికూడు”... పోతుందేమోనన్న 

భయం, సంస్కరణకు ప్రతికూల వాతావరణాన్ని కల్పించాయి. ఆదర్శబలంకో, 

యధార్థ పరిస్టితులలో ని సూక్కెల నన్నిటినీ (గ్రహించని సంస్క ర్తలు వై ఫల్యం 

చెందక తప్పదని అప్పారావు అనుకొన్నాడు, 

రథానికి రెండోచ క్ర మైన స్త్రీని కిందు చెయ్యడంనల, రథానికే నషం, 

మానవజాతిలో సగం దాస్యంలో ఉండి మిగిలిన సగం స్వాతం త్యం అనుభవించ 

లేదు; పురుషకూటమి అనుభవించేది స్వాతం _త్యంకాదు; పట్టి స్వాధిక్యం, దాష్టీకం, 

ఈ అన్యాయాన్ని చీతించడానికే అప్పారావు కథలూ, నాటకాలూ ఉ త్రమమైన + 

పాత్రల నాశయించాయి. స్తీజన విమోచన గురించి అప్పారావు ఏర్పరచుకొన 

అధిపాయాలు అనన్యాలు. 
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సంఘ పునర్శ్మిర్యాణం సిర దిస అభ్మిపాయాల్లో కూడా, అప్పారావు తన 

సమకాలికులకంకు ముందంజవేకాడు, “లిబరల్ రాజకీయ సంపదాయాన్ని జాగా 

ఒంటబటించుకొని, బహుజన సువాయ బహుజనహితాయి సూత్రానికి రూపాంతరం 

వంటి దెన The greatest good of the greatest number తత్వానికి సుముఖత 

చూపుతూ వచ్చిన భారతీయ మేధావులలో తా నొకానొకడుగా మిగిలిషోకేడు. 
౦ఘ సంసలను చూచినవినంగానే రాజ్యసంసలను నాడా పరీక్షొద్భషిలో త 

టె రు ష్ 

సి బాగోగులను వెలికి దీయ బూనుకున్నాడు.* 

ల్ 

గ్ 

అప్పారావు మనస్సును మలిచింది. పాశ్చాత్య భావజాల మెకే 

నేమోగాని, పాశ్య్వాత్య. రాజ్య వ్య శ్రవస్టమాాతం ఆయనను (పలోభపే ట్రలేదు. సరిగదా 

(ఖ్రమల పాల్తేసి మభ్య పెళు స్ు స్య శ (పజాతం[త బీవననరళిలో 

ఉండింది. తన (పేమ తత్వం మనుషులలో పరస్పరం సపి ాష్తుతనూ సహకారాన్ని 

వృద్ది చేసి (పజాతంతం యధా ర్రమూ బలీయమూ అమేరదుకు సాధన హౌ తుందని 

కూడా ఒక చోట రాశాడు. [పేమ తత్వానికి మూలకందమని షెల్లీ కవి కూడా 
పరస భావనాశ కి మానవ సమానతా దృషిని బలపరచి మనుషులను “|వజా 

స్వామిక గుణ సంపన్నులను కావిస్తుంది.”34 - 

గి 

అ 

సదరు |(పజాతం|తమే వ్యా పిలో ఉంటున్న we తయన వ్యవస 

వ్య కివాదం ద్వారా స్వార్హపవృ త్తిని (పోత్సహించి, మ ొనవీయ మూలాలను అడు 

గుకు నెట్టుతున్నదని కూడా ఆయన గమనించకపోలేదు. పాళా (౪ నాగరికత 
(పబోధించే స్వాతం(త్యం యావన్య్మందికీ ఉపయు కం కావడంలేదు." నోరు కల 

కారదు: ఆరణ్య సీతి (Jungle Law) అ జరుగుతున్నది, ఇళాంటి 

స్వాతం, త్యం “సాంఘిక (పగతి శూన్య మైనది”, ఇది సం పూర్త న్వాతం రము హ్ 

కామ” అంటూ, “ఈ అవలక్షణములను, దోషములను, చెడుగులను చం 

దిగ్విజయముగా ఎదిరించి పోరాడుట నేటి (ష్మృపథమ సమస్య” అని ఉద్ సరరదాడు 

కూడా. 35 Rach one for himself, and the Devil take the hindiaost 

* ఆనంద గజపతి కొలువులోని ఇంగ్లేఘ ఉద్యోగులలో సివెన్సు “వట్టి wr 

టర్నరు “రేడికల్' కాబట్టి తతో. అప్పారావు కూడా టర్నరును అభిమానించాడు. 
(బిటనుతో జడుగుతూ వ చ్చిన ఎన్నికలలో నాటికి అభ్యుదయవాడులై న “లీిబరల్చు” ag 

“రేడికల్చు' మెరుగనిపించాద. (పభువూ “నేవకుడూ ఈ రాజకీయ పరిణామాలను చాలా 

జ్యాగ_త్రగా పరిశీలిస్తూ వచ్చారు. 

80 
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అనే వై ఖరివల్ల సన్నజనాలు ఇబ్బందులపుట్టలో చిక్కుకొనిపోతున్నారు. “(వజా 

స్వామికంి ఆర్టీకంగా లోపభూయిషమె అనర్హదాయక మౌతున్నదికాబట్టి “పాటకప్ప 

బనుల సితిగతులను చక్కబరచి, రని అభివృద్దికి తేవడం (సజాస్వామికప్ప 

లక్షణం” అని ఆయన భావింవాడు. 36 

వ్య కికీ సమష్షికీమధ్య; "స్వేచ్చకూ సంఘీ భావానికీమధ్య; వ్యక్తి కి స్వాతంత్య 

ఫ్టారి రిక మైన "వజాతం|తానికీ సామాన్య (పజాసొఖ్యాభివృద్ధికీ మధ్య: సామరస్యాన్ని 

లిగిస్తేనే తప్ప, ఉభయార్జాలూ ఫలించవు. గాలివాలున వచ్చిపడే సిరులకోస మో, 

Eo వారిచ్చేదయా ధర్మభిక్షకోనమో పడిగాపులు పదే (వజలున్నంతకొలం, ఏ జాతీ అవి 

వృద్దిచెందదు. కాయక షం అపర్షిష అనే ను. “పాడిపంటలు” 

పాంగిపొ రెవిధంగా (పతి వ్య క్ర | శమించినప్పుడు, “నరుల చెమటను తడిసి” దేశం 

కల్పవృక్షమె ' “శనం పంటలు” (పసాదిసుంది. భౌతిక సంపదకు నిలయమైన 

దురదల; రత్నగర్భ, కావాలి దేశం. అన్నకాటకానికే కాటకం కలిగేంత వసు 

సమృద్ధి ... దేహ దారుఢ్యమూ మానసికో ల్లానమూగల (పజ ae సవ్యసాచివలె 

వ్యవ సాయాన్నీ పరి; (శమలనూ నిర్వహించే" నేర్చు.... ముందుకీ మీదికీ సొగే 

సంకల్పం... కత్తులు నాగటి క|రులుకాగా, కళలూ శాసా9లూ పల్ల వించి ఫలించే 

శై 

న 

శాంత్మిపియ మనస్క-త .... జాతులమధ్య భావ, వస్తు ఆదాన (దానాలు... . అర 

మరికలు లేక (పేమమయమైన మనుష్యగణం.... సౌహార్షం, సౌజన్యం, అనురాగం 

అని (తిముఖాలుగా వెడలే హృదయకుసు మ సుగంధం....ఇదే భూతల | 

లోకమంతా ఒక్కలోగిలి .... సముదం స్తానంలో అపారమైన (పేమ....ఇదే 

దివ్యత్వం | మానవవ్య క్తి కినుంచి ల్ లోకవ్య కి క్రి వరకు సాగిన సేమతత్వం, అంతస్తు 

మీద మరో విశాలతర మైన అంతస్తుగా, భూదివాలను కలిపే పట్టుగా మహావాసుశిలి 

మనఃపాంశుత్వానికి నిదర్శనమైన 5 భావసొధాన్ని నిర్మించింది. 

ఇంతటి కమ్మని కలగంటూ కంటూ గురజాడ అప్పారావు 'తనజీవిత నాకను 

జ్జాత మహాసముద్రం మీదికి విడిచాడు. యుద్దం దాపురించి లోకం గురించిన తన 

దర్శనాన్ని వీభత్సమయం చేసింది. 

“యుద్దమా + ఇకనేమిలోకము! 

చాలుచాలును, లంగరత్తుము,” 

1. గు. ర, మ, డె : ఏప్రిల్ 17, 1085; పు 72 
2. ఆలోచనలు : గు, ర మా, మం; పు 20 
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షి 
Ue 

తయో న! 

CI 

94-9) 

- అధునిక ఆంధ వరన: రచన. భయ ఈ జా 

The Renaissance : Walter Pater, P. 17 

Ths Iatellectual in 16612 : Nirad C. Chaudhury, P. 43 

* మాటా _ మంతీ : గుర. మా,.మం; పు 50 

గుర. మ, డె: ఏపిల్ 5, 1995 1 పు. 88 

సే పలల శు! ౧4 

ఫ్ర? పః 113 

గః తము Be +, పుం [01 

39 + వు, 178.174 

- హరిశ్చందద నాటక పీఠిక :గు రామా. మం., పు. 115 

. తాత్ర్వికచింతన, గు, ర. లే; వు. 117 

. సాహిత్యలేఖలు : నాటక గోషి గుర. లే; వు 84 

+ చూడు ర, పు. 46 

5. The Story of Philosophy :Will Durant, P. 351-353 

చూడు 18, ప్ప. 95 

Myth and Reality : ల. D. Kosambi, P. 16-17 

. చూడు 12, పు, 114-115 

= An Essay Concerning Human Understanding : John Loc- 

ke, cit. in The western Intellectual Tradition :P. 236 

ee TT 

. The quintessence of Ibsenism : George Bernard Shaw 

. (పకృతి అనేపు స్తకం : గుర మాస ముర వ 40 

= ఆనందగజపతి ; దర్భారువింతలు_ గు. ర. మా.మం., పు. 180 

24. చూడుర్, పు. 45.46 

ప చూడు, 13, పు 95 

అ వు. 86 

'. RASER DHARMA: Rabindranath Tagore Cit.in MODERN 

INDIAN THOUGHT: V. వా Narvane, P. 71 

. Love: Plato, the Bible and Freud. Douglas N. Morgan,, 
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Shelley’s View of Poetry; DR A. C. Bradley in MODERN 
ESSAYS IN CRITICIM, ED. 4. N. Cairnerass, P. 167-170-171] 

30. 

31. 

82 

ఫం 

04. 

8). 

0G, 

Shelley : J. A. Symonds, P. 42 

చూడు 18, వు. 88 

చూడు 21 

చూడు 13, పు. f2 

చూడు 5, ప్ప, 00 

గురంమం డై., పు, 1765 

చూడు స్ ఫు, G9, 



ల ఇల్ ఇ f లా, 

దేదతలతో బోడుకూడి! 

రక్క_సులతో కూడి ఆడితి 

దక త్రమిన్కుల త శ న సయ. 
అం 

po 

మంచిచెడల మార్చితెన న 

టె 

ర్త చూతునా ! అని చూసికిని ; మరి 

చేతునా.! అని ఇ సీతిని ల ఇక 

శచయాగరాని వింతలు 

తూ కన్నుల కట్టితిన . 

eh 

ఖు గ్ 

తన అర్హశతాబ్దకాల జీవితాన్ని ఇలా అజాపజా తేల్చుకొని ఒకానొక సంతృ 

పితో గురజాద వేంకట అప్పారావు పంతులు, బి. ఎ., యఫ్. యమ్. యు,, 

1915 నవంబరు మాసాంతంలో కన్నుమూశాడు. మళ్ళీ మరో అర్హశ తాబ్బకాలం గడిచి 

పోయింది. అయినా ఆయన తనసాహిత్యంద్వారా నిత్యహరికంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు. 

తన జీవితకాలంలోనూ తదనంతర కాలంలోనూ “సండిత" జనా మోదం పొందలేక 

పోయాడుగాని, సంస్కృతి పరుల భావపటిమను నమ్ముకొన్నాడు. చెశం పరాధనమె 

ఉండిన కాలాన స్వాతం కతి సౌభాగ్యాలను గురించి కలగని, జీవితంలో విశాల 

(ప్రజా సముదయ విద్యా చై తన్యాలను స్వచ్చంద కార్యాచరణను అభిమానించినడ్తై, 

సాహిత్యంలో [పజా దృక్పథాన్ని చేబూనాడు. మరుగున పడిఉండిన జానపదగేయ 

భణితులను వెలికిదీసి మకిలికడిగి వాటికి అభినవ జీవనదానంచేస్తూ, కావ్యభాషకూ 

శిషజన వ్యవహారంలోని భాషకూ దో ప్రీ కలిపాడు. పురాణాల పాతరలనుంచిగాక. 

పరిణామ డోలికగాఉండిన యథార్జ జీవితంనుంచి ఇతినృతాలను స్వీకరించి, మొదటి 
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తెలుగు సొంఘిక నాటకాన్ని వెలువరించడమేగాక, అపూర్వ మనిపించే విధంగా 

గొప్ప కథలను ఆయన లేఖిని ప్రపంచంలోకి రావించింది. జాతి భవిష్యతును 
తీర్చిదిదేందుకు విద్య సరమోత్క్బృష సాధనమని (గహించి, వఏద్యాబోధనలో 

న్ లు 

“నాగరిక “ఛా ప్రీయిపద్గతులను (ప వేశ పెళ్టేుందుకు ఒకదళాబకాలంపై గా కష్పిందాడు, 
(a 

జీవితంలోనూ సాహిత్యంలోనూ గురజాడ అప్పారావు, అతికథులూ 

అతికాయులై న మహామనస్వుల చాలులో దాదాపు చివరివాడు. “బలభదులు 

అని రాయ్మపోలు సుబ్బారావుగారు వర్షించినది అతి (పాచీనులనేగాని, ఆ వర్తన 

మహోదయులకందరిక్రీ తగినట్టిదే ననిపిస్తుంది. అప్పారావు విశిషత, పాంచిత్యం 
లోనూ సాహిత్య సృజనలోనూ యధార్థ కార్యచరణలోనూ తనకం"ట గొప్పవారె న 

వీరేశలింగం, చేంకటరత్నం, లక్ష్మణరావు, రామమూ రి (పభృతులకు కుడి 

ఎడమలుగా ఉంటూ, వాళ్ళ సనిలోని లోపాలను చూపుతూ, ఆ మహోద్యమాల 
కన్నిటికీ తద్ద్వారా సమ్మగస్టితి కలిగేందుకు ఉపకరిస్తూ, వాళ్ళకంకు ఆధునికుడు 
కావడమే ననిపిస్తుంది. ఫీశ్ళందరికంటె ముందే ఆయన చనిపోయినా; వీళ్ళందరి 

కంటె ఆయన ఈకాలపు వారికి ఎక్కుప సమీపస్తుడు కాగలిగాడు. నవీన యుగ 

హృదయజ్జుడు కొవడ మొక్కటే, దీనికి కారణమనుకో వాలి. 

శక్రం అదికౌది , ఇది : అప్పారావు యాబయ్యో ఏడూ రాయ్మపోలు సుబ్బారావు 

గారి ఇరవయ్యోయేడూ, దాదాపుగా సమసించినట్లు, ఆ ఇదరున్నూ నవ్య 

కవిత్వ (బహ్మత్వ పదవికి పోటీ పడుతున్నారు. కొగి చల్లారిన వాలకూ ఆపు 

డప్పుడే పొయిమీది కెక్కి కాగసాగిన పాలకూ ; పరిణత మనస్క_తకూ (పారంభ 

యవ్వనకాల నిర్భరమనస్కతకూ, భేదమెంచలేని విమర్శకులు, ఒకరి నగించి 

ఇంకొకరిని తగ్గించే వైఖరి నవలంబిస్తున్నారు. సంకల్పం మొదలు సిద్దివరకు, 

ఆ ఉభయులవి భిన్నమార్గాలు. కౌలాన్ని బట్టి, రాయ్మపోలు సుబ్బారావుగా రే 

నవ్యులు. వసుత త్వాన్నిబటి, ఆయనకు “సంపదాయిదిల మెక్కు_వె నంకగా 

ఆధునిక భావబలం ఎక్కువ గాలేదు. “పండికి కూటమిలో ఆయన దొకపితూరీ 

కాగా, ఆ కూటమిని మూలమట్టుగా సెకలించివేసే భావవిస్టవాన్ని అప్పారావు 

(పారంభించాడు. (పారంభం మాతమె ఆయన చేతనై ౦ది. కాలమనే కృష్టపకీ 

ఆ మిన్నాగును ఎగర దన్నుకుపోయింది. అర్జాంతర వు [పాణం గాకప్రోయినా, 

ఆయన చిరంజీవి అయి ఉండలేడుగదా! కాబట్టి ఆయన (పారంభించిన దానిని కాన 
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సాగించి కొసముట్టించి ఆ విష్ణ వాన్ని జయ్మసదంచేసి ఉండవలసిన బాధ్యత, తద 

నంతరకొలపు రచయితల దే అవుతుంది. అది అసంపూర్ణ విప్లవం కావడానికి అవా? 

రావు బాధ్యుడుకాదు. “నవి కవులు ఆయన కీ రికాయానికి. మ? నాలనె 
అర్చించారు గాని, ఆయన పంథాను తస్పి రాయ(ప్రోలు సుబ్బారా అ మారాన్నే 

ఎన్నుకొన్నారు. ఇక్కడే సుబ్బారావుగారి “నవ్య” కవిత్వ (ది సిద్ది, సి 

కొంద రంటున్నారు. సూర్యుడొక్కడా, ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు సూర్వులా, అని 

యీ జ 
య్ అసు 

తరనభరన చేసున్నారు. ఇంకొ లెక్కతేలలేదు త 

ఆ మాటకొ సే, “భావి కవిత్వచ్చాయలొకటీ అరా, కందుకూరి వీరేశలింగం 
రచించిన పతాక ౨ లో గర వహ విహంగ మమమ”. నో బుద్ధి... 

పక్షముల్ విప్పి" వంటి నూతన సొహాసిక ఈవి సమయాలలో కనిపిసున్నాయసి 

డా॥ కొ త్రపల్లి ఏరభదరాపు గారంటున్నారు. “భావో కవిక్యోద్యమంలో (పథమ 

స్తానం పొందిన స్వాతంత్య పిపానకు సంబంధించి పడ్యాలెన్నో అందుళొో 

ఉన్నాయట కూడాను. “ఈ భావము లన్నియు [కమ్మకమముగ ఆంగ్ల నాహిత్య 

(పభావమువలన ఆం|ధ సొహిత్యమందు (పళివింబింప ఆ సాహిత్య "స్వరూపమే 

మారి “అభినవకవితి పుట్టినది. న్! ఇంగ్లీషు ల ఆలివర్ గోల్తుస్మిత్ 

(Oliver Goldsmith) కుగల సానం కూడా, తెలుగు సాహిత్యంలో పీ కేశలింగం 

స్తానంవలె, కాల్చనిక వాదానికి పూర్వుడె -ఆద్యుడె , అని కాదు _ క చుక" 

కావడమునుకోవచ్చు. ఇంతకూ, మన సొహా ాత్యంలో “నవ్య కవిత పేర వ్యాపి ష్ 

లోనికి వచ్చింది, ఆంగ్ల సాహిత్యంలోని కాల్పనిక వాదపు శాఖే. గురజాడ 

అప్పారావు నాహిత్యం మీద వర్ల్ఫువర్తు, బర్సస్ వంటి ఇంగ్రమ కవుల న భారి 

ఉన్నా, అది ఆయనను వారికి అనువ కగా మాతం మార్చలేదు. ఆయన చేసింది 

(పతిసృష్టిగానీ అనుకరణగానీ కాదు, స్వతంత్ర సృష్టి. రాయ్మపోలు సుబ్బారావు 

గారివలె ఆయన “మార్గ” కవిత్వ మార్గానికి సమాంతరంగా మరొకదారి వెయ్యలేదు; 
ఆయన తత్చూర్వ కవిత్వమార్ష సంస్క ర్తకౌదు; సహాజ, సులభ, సుందర కవిత 

మార్గానికి కర్త. కావడానికి ఇదరూ నవ్యులేగాని ఒకరు మరొకరికంచె నవ్యులు. 
భ్! 

“వ దుష్యారణ్య సీములలోో నడయాడుతూవుండిన తెలుగు కవిత్వాన్ని 

జనసంచారంగల మారంచెప్ప మళ్ళించి, ఆంగ విద్యాధికులు ఈసడిసూ వచ్చినదాన్ని 

పదిమందిచేత మెప్పించీ, “మందగంభీర “మండాకినీ నిష్యంద సుందర కవితా 

ఛారలచే ఆం|ధదేశమును (పోక్షించి తెలుగునాట కవిత్వ వీజములను తిరిగి మోసు 



472 మహోదయం 

చించి”, ఆధునికొంధ వాజ్మయ వికా సొనికి తిరుపతి వేంకటకపులు “అమోఘ 

వో చేసినారంటూ నే, కాన శ్రే పీరికృ కులందు సవ్యత్యము భవ్యత్వము నంద 

లేదు. స: స్తువులా, పురాతనముబు ; ఛఎదస్సులా, శతథా పరికుణ ములు; ధ్యేయమా 

“కాన్యం "యళ సేర్హకృణ' యనునంతవరకే” అని మంచి తీయ్పచెప్పారు ఖండవల్లి 

లక్ష్మీరంజనంగారు. 2 ఛందస్సుల సౌలభ్యమూ, భాషాలాలిత్యమూ, (ప్రయోగాల 

గడసరి తనయూ, సమస్యల కొలికత్వ్యమూ, వీరి పద్యరచనలలో కానరాకపోవు, 

నానారాడాస్తానాలలో నే గాక విద్యావంతుల సదస్సులలోకూడా అవధానాల ద్యారా 

విత్యా! భిమానాన్ని (పజల్లో విస్తరింప జేశారు. /కోవోరాశంఛం ఆ కొలానికి 

నవీనమే. వారి కావ్యభాష త తోరు వాతి కవులకు పెట్టని భిక అయింది. “శేష, బంధ 

కవితలతో అవరోధ సంచారము చేయుచున్న ఆంధళారదకు (కొ త్ర వెలుగును, 

ల చి 

ప; 

వ 

ళా 

ధారాళ చాయు.పఫారముము నను గహించెను" అసి తికువతికవుల రచనను కాటూరి 

య వు (పస్తుతించడంలో అతిశయో క్రీలేదు, 3 అయితే ఒకమాట. అవధాన 

తకు చులకన గలిగించిందికూడా ఈ కవులే: అరసంచయఎ మించి తను కవిత్వ 
క్వ కర్రా తానికి మహ తర మెన యజ్ఞ ఫ౨ం వావి దృషిలో లేకపోయింది. అంతే ఇక 

రి రచనల కొ త్రదనం పండిత  శాలువాలోని ఒకానొక మెరుగుఫోగు మాత్రమే. 

దివ వగ చాలామట్లుకు (పాచీనమె. అందువేతనే ఈ జంటకవులు యుగ 

కవులనడం మాతం తానుఆ మోదించనని తల్లావయుల శివశంకర శాస్త్రిగా రన్నారు. 

“నవ్య కవులలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, పింగళి _ కాటూరికవులు, నాయని 

సుబ్బారావుగారు తిరుపతి వేంకట కవు శిష్యకోటిలోనివారే కౌబట్టి గురువులు 

సేసిన ముద వారిమనస్సులను పూర్తిగా విడిచి పెట్టిందనుకొనే వీలులేదు. ఈ 
ద్యారా “నవ్య క విత్యం బహుస్వల్నంగానై నా తిరుపతి వేంకటకవులతో జన్యజనక 

భావం కలిగి ఉంది. 

ఇర వయ్య్యోశ తాద్దానికిముం దె విద్యా్రాదళలో నే కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి 

రచించిన యునలయ్య యరణయుకాడా “నవ్యికవిత్యానికి తొలిరెఖ అనే 

వాళ్ళలో (పథమ గణ్యులు, పింగళి లక్ష్మీ కాంతంగారు. “ఇరువదియవ శతాబ్ది యుద 

యింపనున్న వేగుబోకలో నక్షత్రము”వలె ఉదయించినదని ఆయన చెప్పిందాన్నీ, 
“జంతవరకువచ్చిన కవితా సం పదాయములను, వర్తన విధానములను కవిసమయము 

లను ప్పూర్తిగా మార్చి ఒక విప్రవమునకు అంకురార్పణ చేసినది”అని (శ్రీవాత్సవ. 
చెప్పిందాన్నీ ఉద్ధరించిచూపి, ఆ మాటలను కాదనితేల్చారు డా॥ సి. నారాయణ రెడ్డి 

శారు. కౌవ్యభాష, పదప్రయోగం, వర్లన, పద్యశిల్సం _ ఈ అన్నిటిలోనూ రామ 

కర 
ళీ 
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లింగా ర్ట (వబంధమార్షాన్నే అనుసరించాడని, నఏనతా రేఖలు కొద్దిగా ఉన్నంత 

మాత్రాన ఇది నవ్యకావ్యం కాబోదని, మహా అయితే “సంధి” కావ్యం కావచ్చునని 

ఆయన సీర్త యం చేశారు, 4 వర్తనా బాహుళ్యంగా నీ అసందర్భ వర్షనలూగా నీ లేకుండా: 

మనస సత్వ తతత విషయంలో గల గ్రద్ద రూవవర్తనపె లేకుండా, సనొమాన్య 

కర్షక జ జనులను కథావ్య కులుగాదెసి, శృంగారంలో క  దుఃకాన్నీ, తద్దత మైన 

గౌ దార్యాన్నీ కాన్నత్యాన్నీ చాలా బటువుగా నిర్వహించిన ఈ రచన, చార్మితకంగా 

మాత మె “నవ్య” కవిత్వ సంసారంలో తొలికాన్సులాంటి దౌతున్నది. అంతకంటె 

కూడా Mo రాసిన రతర or ర్ చాలటం అనే విమర్చే, నవ్య 

కవితాానికి * కర్రధా రి” అయిందని దువ్వూరి రామిరెడి చెప్పినమాట విలువగలిగినది: 

తపా కాప గారి ముత్యాల సరములతో అభినవకవికోద్య మము పారంభ 

మునక, సంక్షుబ్ణ 'సౌగరకల్తోలినులో గాలి వీచిన బెల్ల కొట్టుకొనిపో వుచున్న 

ఖినవ కవితానాసకు కటమంచి రామలింగా రెడ్డిగారు కర్తధా వలె నిలిచిరి. వారు 

రచించిన కవిత్వ తత్వ ఐ= చారయను విమర్శన్యగంథము ఈ ఈ నవీనోద్యమము 
నకు మార్గదర్శక మెనది. ఈ నవయుగ కవితా (పభాతముయొక్క. (పథమరొచులు 
రాయ పోలు సుబ్బా కావుగారి కుటీర గవాక్షములో (పసరించి ఆయనను (పబొ 

ధించినవి. సుబ్బారావుగారు అంతకుపూర్వమే కఏిత్వమల్లుచుండిరి. ఆయన 

సచించిన లఅలళితయశు (పథమకొవ్యము శబ్దాలంకారయుత మై పూర్వ (పదింధ 

శే లిని తలపించుచున్నను, అందే భావికపతో సరిణామముయొక్క. సూచనలు 

సొడకట్టుచుండి నవి. 5 

“నవ్య కవిత్వ జననాదికాలను ముక్తసరిగా చెప్పిన ఈ మాటలలో గమ 
నించదగింది, లలితకు పూర్వుమె రాయపోలు సుబ్బారావుగారు కవిత్వం “అల్లు” 

చుండిన వషయం. అల్లడమే మో గాని ఆయన దాన్ని అనర్గళంగా “చెబుతూ” 

వచ్చారు. మేనమామ అవ్వారి న్నుబహ్మణశా స్త్రీతో కలిసి దేశాల వెంటబడి అవధాన 

విద్యను _పదర్శిస్తూ, నెల్లూరుజిల్లా బుచ్చి రెడ్డిపా లెంలో హఠాత్తుగాకమనస్సు మరల్చు 

కానీ ఇకమీదట కి కవిత్వం. “రాయడానికి” 'పతిజై చేశారు; "అజీకవితా సన్న్వ్యాస 

మిప్పించమంటూ “తుషారాప ప! అనుమతి నర్ధించి 

రసమో, భావమొ జీవదర్ణ సుకు కుమార ప లే 

క పటటా సదయ స్పంద ప్రతిష్టా కథా 

అం (క సకలార్హ ళ్ ల్ వేస్తాం వేగ ise డ్ 

రకససతు కటికి; తిప్పు పతర అన రమ్యాకర క్షోణికిన్, 

[0 
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అని పార్టించారు. ఆమె అనుమతి లభించిందేమో, “రమ్యాక్షరక్షోభి'కి 
దిగివచ్చారు. అయినా వెనకటి “దుర్య్యసనం' తాలూకు “(దుతవాక్కు." ఆయనను 
వదల్లేదు. కాకుంటే, పొండిత్య సంభారమంతా లభించింది. ఇలా పంకితులింటి 

బిడ్డగా పుట్టి పెరిగి, యు క వయస్సున స్వతంత్రించి వేరే కాపురం పెబిస తొలి 
రోజుల్లో రాజమండ్రిలో చదువుకొ ౦టూ గంటి లక్ష్మన్న సరిచయంవల్ల (ప్రోద్బలం 
వల్ల గోల్తుస్మిత్ కౌవ్యమెన HERMITను ఐలితగా, మరికొ ంక కొలానిక్తి 

టెన్నిసన్ కావ్యమైన DORAను అగనుయుడిగా అనువదించారు. తర్వాత 
కొమ్మరాజు లక్ష్మణరావు నండగొని మదరాసులో ఉండిన దినాళ్ళలో శో లు 

కోంకణం రాశారు. అది 19183 లో అచ్చె వచ్చింది గానీ, అంతకు ముందే 
పదిమంది కళ్ళా బడింది. అయిలే దీన్ని రాయడానికి మునుపే గురజాడ్ల అప్పారావు, 

బసవరాజు అప్పారావు, చింతా దీక్షితులు వంటి యువకులను తన కవిత్యంచేత 
ఆకర్షించి ఉన్నాడు. నండూరి సుబ్బారావు, బసవరాజు అప్పారావు మధాసు 

olan కాలేజీలో చదువుకొంటూ కొత్త గాలుల తాకిడికి మనస్సులు మొగ్గ 
EE ఉండిన ఆ రోజులను గుర్తు "చేసుకొంటూ, బసవరాజు రాజ్యల కమ్మ 
రి పు సకంలో రాయ్మపోలు సుబ్బారావుగారు ఆ రోజుల్లో త్చుఠణికంకణుం 

రాసూ ఉండి నట్లు స్వయంగా తమతో అన్నారని రాశారు. 6 

ఇంతెందుకు ? తృయుకో౦క ఇ మె ఆధునిక కవిత్వానికి *“ఆది[గంథ” మని 
ఆ కావ్య రజకోత్సవ సందర్భంలో చెప్పిన తల్లావయుల శిపళంకర ళాస్తిగారే 

తమలో వచ్చిన మార్పును గు రుచేసుకొంటూ, మదరాసులో అక్కిరాజు 
ఉమాకొంతం వద్ద వచ్చిన గురజాడ "అప్పారావు (పసావన దరిమిలా, పెద్దా పురంలో 

చింతాదీకీతుల (పోత్సాహంవల్ల గురజాడ కృతులన్నీ చదివామని చెప్పారు. 7 అది 

ఆయనలో మార్చేగాని, సుబ్బారావుగారిలో మార్పుకాదుగదా | సుబ్బారావుగారి 

తృణకంకణయుకోనే ఆధునిక క ఏత్వం (పారంభ మెందంటూ, ఆయన ఇలా 

రాశారు : 

ఆ రోజులలో ఈ కృతివల్ల పదో కొ త్రలోకంలోకి మార్గము ఎక్బడినట్ల 
యింది. అంతకుముందు ఆధునిక విధానానికి తోవతీసినవారు, అనూరు[పాయులు; 
ఈ సూర్యాలోకంవల్ల సాహిత్యసీమలో నూతన రుచి వ్యాపించి కన్నులు మిరు 
మిట్లుకొలిపింది; కొంతమంది కన్నులు మూతలు పడ్డవి; కొంతమంది నేత 

పటాల నీరయి పోయినవి | 
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తరవాత కవికుమారులు కొంతమంది, ఈ నూత నద్యుతిలో స్ని 

తులె సాహిత్యసీమలో కాంతులీనే కావ్యదీపికలు పెట్టినారు. అంతకంతకు 
నూతన మార్గము దీపావళీ విరాజమానమై రాజమారమ a రి 

The easiest way to exalt one man is to kick another in the pants: 
అని సామర్సెట్ మామ్ (Somerset Maugham) రాసినటు ఈ శివశంకర 

(౧౧ 

శాస్త్రిగారు పక్షపాత వె ఖరి సవలంవబించి, అప్పారావును ఆద్యన్థానంనుంచి లాగు. 

కిందికికోసి సుబ్బారావుగారిని నిల దెడుతున్నారని అనుకోగూడదు. కళ్ళు తెరుచుకొ 

జరిగిన చర్మిత నంతటినీ స్వయంగా చూశారుగనుక ఇలా ఉన్నవిషయాన్నే చెప్పి 

ఉంటారు. “అనూరుపాయులు” లాంటి మాట నిందాగర్భితంగూడా కాకపోవచ్చుం 

నివశంకరశాస్రీగారి వాదాన్నే చేబట్టి కురుగంటి సీతారామయ్య ఇలా రాశారు ; 

ది 

అప్పారావు భాషాసంస్క ర. సుబ్బారావుగారు కవితామార్ల సంస్క ర.... 

శ్రీ అప్పారావుగారి కీ కవితామార సంస్కారము |ప్రక్కవాద్యము వంటిడి, కాని 
(శ్రీ సుబ్బారావుగారి కది (పధానసాధన. కొని యీ రెందు (510) ee లలోను 

(బహ్మత్వము శ్రీ) సువ్బారావుగారికే యిచ్చుట సమంజసమని నా యఖి 

(పాయము. 9 

ఈ మాటల తాత్సర్యంఇది ; భాషావిషయక సంస్కారం రాయప్రోలు 

సుబ్బారావుగారికి పట్టలేదు. సాంస్కృతిక సమాన బాహుళ్యాన్ని తగ్గించినా తెలుగు 

'చిలకికు మనస్సుపడినా, “మృదుల సరళాక్షరముల సమ్ముళనా ప్రి వ పొనీ ఆ ఆభిలషించినా, 

ఆయన కావ్యభాష ష గతానుగతిక ము. పెగా ఆయన కవిమ ా తుడేగాని, అపహా'రావులా 

జీవిత సాహిత్యాలు రెంటా పజాతం| త దృక్పథంతోటి నాటకాన్ని, కథనూ 

కావ్యాన్ని విష్ణవీకరించిన మనిషికాదు. 

ఇలాంటిదే మరొక విమర్శ పిలకా గణపతి శాస్త్రిగారి ముఖకా వినవచ్చింది. 

అప్పారావు కావ్యరచన అపరిణతం అవ్యవసితం అని అనేకు లనేక విధాలుగా 
చెప్పినదాన్నే మళ్ళీచెప్పి, కథకుడుగా రూపక రచయితగా వ్యాసక ర్రగా అప్పా 

రావు చూపించినంత “నే నై శిత్యము, ఉన్నతి” కవిత్యంలో కనిపీరచకన్ తేల్చారు. 

“గురజాడ కవి ఆధునిక కవితా దస్తానంలో దేశి మార్గానికి (ప్రథమాచా ద్యడయితే, 
రాయ్మపోలువారు ఆధునిక కవిత్వంలో మార్గ కవితా పస్టానానికి ఆద్యులయినారు, 

ఈయన తమ కవితలో ఆంధ కావ్యాలలో. అనానూనంగా వస్తున్న కౌ వ్యభాష 
Ca 

పరిహారించలేదు.”10 డా. కొ తప) ఏరభ|దరావు పభృతులు ఈ మార. ఎ టెన్ 
అవి ఉరి "స్ట. 
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పంథాలకు ఆ యిద్దరినీ ఆధునిక మార్గదర్శకులుగా పేర్కొన్నారు. ఆంగ్లకవుల 
భావో(దేకాన్నీ, ప్రోతనాదులి భాషా మాధుర్యాన్నీ, వంగీయుల మర్మాన్నీ మిళితం 
చేసి రసికులకు హృదయానందం కలిగించిన భావ కవులలో రాయ్మపోలు సుబ్బా 
రావుగారు ముఖ్యులని మరొకరు. ఇంతకూ గురజాడ అప్పారావును తరువాతీ 
తెలుగు కవులందరూ విడనాడారని ఢ్రీ పాద సుబహ్మణ్యళౌా స్త్రీ. అదే తీర్చు వేగే 
మాటల్లో గా. (శ్రీ పాద గోపాలకృష్ణ మూర్తిగారు. ఇలా ఇస్పటిక ఈ విషయంలో 

భిన్నాభిపాయాలుం పే, “సమన్వయ” దృక్పథంతో, ఇద్దరూ వేర్వేరు విధాలుగా 
'ఆద్యులేనని డా. సి, నారాయణరెడ్డిగారు. * 

ఇందరి అభి|పాయాలను "పేరు పేరునా ఉదహారించాక, “నవ్యతి అనే 

'దేమిచో, అది ఆ పోటిదాదుల్లో ఎవరిలో ఏమోతాదులో ఉందో, తెలుసుకోవడం 
అభింషబీయమేగాక, ఉన్న అపఫోపహాల దృష్టా అత్యవసరం కూడాను, 

* మహాకవి వరణం గురించి పినికివచ్చే మాటలను శ్రీ ట్రీ ఇంకొక సందర్భంలో చెప్పి 

ఉన్నాయ. 

అన లీ ఏకైక మహాకవిని యెన్నుకోవాలనే ఉబలాటం ఒక బుద్ది జాడ్య జనిలోన్మాదం 
లర మహాకవులు, ఏజఒక్కర్ణో కవిమూర్షన్యు డన ళూడదు. 

మహాకవులలోనే రెండు రకాలుంటారు : చెశోసినలాలటి వారొకడ; గురడాశకవంటి 
mn ny 

వారీం కొకరు. జాగా చెబితేనే చాలదు ; ఏమి చెప్పావన అఎవివాడా కొవ లనీంచి, పాందిత్యప్పు జబ 

ర సీ లాభిం చేదు. 
Cee] 

= టి,యస్. ఇలియట్ శిల్పం (పుస్తక సమీక్ష) : కిన్నెర .1950 మే 

పదేశ్ళ కొకమారు తెలుగు దేశానికి ఒక మహాకవి దిగివస్తుంటాడని , 'ట్యుమీలు' ఆంధ. 

పత్రిక లో ఆర్ముదగారు హేళన చేసినా, గొప్పకపులంటూ కొందరి గురించి ఎక్కదైనా చర్చలకు 

'అవకొళం ఉంది. (పస్తుత చర్చలో నారు బాగా నచ్చినట్లు చెప్పింది ఆండ్ర శేషగిరిరావు, 
“తెనుగు కైతలో (కొత్త తెన్నులు” అనే వ్యాసంలో ఆయన యిలా రాశాడు : మ అరి వి 

నవ్యాంధ కవితాసతికి గురజాడ అప్పారావు క త్తతెన్నులు రుచిచూ పెను, రాయ 

(వోలు సుబ్బారావు వపదళిల్పము నివేదించెను. వేంకటపార్వతీశ్వరులు తేటగితముల మంజ 

ల కాను నిచ్చిరి. ..వీరలు నవ్యాంధ కవిత్యమునరు నూతధారులు. 

అంతేగాని, డా. గిడుగు సీతాపతిగారిలా, వయోరీత్యా సాహిత్య నేవదృష్ట్యా అప్పా 

రావు పూర్వులు, కవిత్వ పచురణ దృష్ట్యా (పభావం దృష్ట్యా రాయ(పోలు సుబ్బారావు ఆద్యులు, 
అని ఎటూ దూకక గోడమీద నిలిచే ఉండే వైఖరి మంచిదికాదు. ఇంతకూ ఆద్యక్వానికీ 
ఆధిక్యానికీ భేదంఉంది. 
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టి 

నవ్యత అనేది తిథివార నక్ష్యతాల కిట్టింపు వ్యవహారమేమీ కాదు ; అది (ప్రధానంగా 
భావ వె ఖరికి సంబంధించిన మాట, అనేంతవరకు ఎవ్వరికీ మరెవ్యరికోటీ 

సేచీలేదు,. ఇతరులై న పదుగురు ఒక తెన్నుబట్టిపోయారు అనేది ఆ తెన్ను 
తోని కా తదనాన్ని 'నిరయించదు. ఒక్కడు ఒక్కతెన్ను బటి కోయినా అడి 
నవ్య మనీపెంచుకొనే పం నవ్యత గురించి స రన అంచనా ఎలాం 

డానికి, పాశ్చాత్య దేశియులై న ఒకరిద్దరు విజ్ఞుల అభి పాయాల నిక్కుడ పర్కాన 
వలసి పను సున్నది. 

సర్ రిచర్త లివింగ్ స్టన్ (Sir Richard Livingstone) అనే విద్యావే త్ర 

ఇలా రాశాడు: 

ft ర్తి గ్ధ్ ని 

Modernity is a question not of date but of outlook, 11 

దాని (పాణపదార్హమంతా సమకాలిక వె ఖరననికూడా అన్నాడు. ఇప్పుడు జ్, ఎస్. 

(ఫెజర్ అనే సాహిత్య వెళ చెప్పేది. చూడాలి, 

The ‘modern’ in world literature is simply that which appeals 
in a troubled time to our troubled hearts. 12 

సమకాలికమైన సంఘర్షణలో సతమతమై స్వాస్త్యం చెడిన మనస్సుల 
నాకరించి ఊరడించేది మా్యతమె “నవ్యతి అయేట్టుంపే, నిస్సంశయంగా రాయ 

పోలు సుబ్బారావుగారి కంట గురజాడ అప్పారావే నవ్యుడౌతడు. మత విళ్వా 

సొనికీ హేతువాదానికీ గల విశ్వవ్యా ప్రమెన స్పర్త, నంపదాయభరతకూ సొహసిక 
మనస్కతకూ పోటాపోటీగా పరిణమించిన మన "జీవితంలోనూ సొహత్యంలోనూ, 

పాండిత్య వృక్షపు చిటారుకొమ్మగా ఒకరు; అనేక రంగాలలో సామాన్య పజాభి 

వృద్దికర పరిణామాలను కోరి తదనుగుణంగా రచనలుచేసి కొ త్రమొలకను నాటిం 
దింకొకరు. అయితే సంపదాయ నిరసన మొక్కటే నవ్యతను సిద్ధింపజేస్తుందా, 

అని (పశ్న, దీనికి జవాబుగా, సంపదాయమనేది గతానుగతికత్వాన్ని మాతమే 

కలిగించి (పాణలక్షణ మైన నూతన మార్త విస్తరణను అడ్డుకో నిదిగా ఉండాలి, 
అనడమే. అది శిలాక్షరం కాగూడదు; దానిదే సుగీవాజ కాగూడదు; అది మ మార్పు 

చేర్చులేని వట్టిమాస కాగూడదు. అప్పుడది మృతపదారం కాక తప్పదు. నిజమెన' 
రు మా 



478 మహోదయం 

సంపదాయం నిక్య3వర్తన శీలమైనదిగానూ , వ్య క్రి కి విలక్షణతలను తన విశాలమైన 

ఆవరణంలో ఇముడ్చుకో గలదిగానూ, (పయోగ పరత్వానికి అవకాశాల నిచ్చేది 
గానూ ఉండాలి. పందొమ్మిదో శ తాబ్టిచివరకు తెలుగు సాహిత్యంలో లోపించిం దిదే. 

అందుచేతనే వట్టి కవితావ మార్గ సం స్కారంగాక, భావ విష్టవం అవసరమై ఎన్ని 

లోటుసాట్లున్నా. గురజాడ "అప్పారావు సాహిత్య వ్య క్రిత్వాన్ని ఆశ్రయించింది. 
మల్లి వరపు విశ్వేశ్వరరావు గారన్నట్లు 

_-- కాలం ఘనీభవించి, పరిణామ వాదానికి అంతరాయం గలిగి, 

సజీవతకు నిదర్శనమైన వికాసం నశిందినప్పుడు (ప్రస్తుతకాలానికి చెందిన 
కావ్యసృష్టి అయినప్పటికీ అ(ప్రసుతమె, నవ్య కవిత్వం అనిపించుకోదు. నవీన 
కాలంలో అయినా సజీవతలేని కావ్యసృష్టి నవ్య కవిత్వం కాదు....నవ్య కవి 

త్యంలో నవ్యత అనే గుణం ఆధారము, క విత్యగుణం జీవము. 13 

ఉదాహరణకు, రాయ్మపోలు సుబ్బారావుగారి కవిత్వమే కాదు, విశ్వనాథ 

సత్యనారాయణగారిది కూడాకాదు, ఆయన (ప్రశిమ్యల కవిత్వంకూడా ఈవృష్టితో చూసే 
“నవ్యతా” యాగ్యతకు వెలిబడకతస్పదు. వీరెవరూ పుట్టకముందే గిటిన గురజాడ 

అప్పారావు కవిత్వమే, అంతకంపే అనిగాక, అసలై న నవ్యతాగుణం కలది, ఇక 
“కవిత్వమహ త్వ సంపద” అంహపే, అక్కడ భిన్నాభపాయాలకు దో తెడంతగా 
తావు ఉంది. వీళ్ళందరూ అప్పారావు కంటె ఎక్కువ “సం పదాయజ్ఞులే” మరి : 

ఆ వెనకటి కొవ్యభాష, ఆ శైలి, ఆ కవిసమయాలు, సం ప్రదాయబద్దుడెన కవికి 

అనుకూలించినంతగా, సం|పదాయాన్ని విడనాడి వేరొక మార్గం చేసున్న కవికి 

అనుకూలించవు. ఈ అననుకూల పరిస్టితిల్ రోనే అతని (పజ్జకూ, (సతిభకూ సవాళ్ల 

ఎదురై కవ్విసాయి. అతడు ఘటికుడై తే, ఆ సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడంలో నే గొప్ప 
తనాన్ని సాధిస్తాడు ; కాకుంటే, వాటి ఢాకొకు తట్టుకోలేక బొప్పెలుకట్టిన తలతో 
బయటపడుతాడు. ఇంకొక విషయమేమంపే, ఒక రవయిత సాంపదాయికుడు 

కావడానికి, చర్మిత గురించిన అతని స్పృహ కారణమౌతుంది. అది గత చరితకు 

సంబంధించిన స్పృహగానీ భవిష్యత్తుకు సంబంధించినది గానీ కాదు. తన కాలానికి 

సంబంధించింది మాతమే. అతని భావచేతన, అలాంటప్పుడే ఆధునికతను సమ 
కూర్చుకొంటుంది. ఈ రెండవ అర్హంలో, గురజాడ అప్పారావు నిజంగానే సాంప 

దాయికుడై నకవి, అది ఆయన చేత ఇలా అనిపించింది : 

సొహత్య రంగంలో ఇపుడు నేను కౌవిసున్న కృషికి సమతుల్య మెన 

కృషి భారత దేశంలో మరెక్కడా కనిపించదు, 14 
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స్వాతిశయం అని ఇతరులనుకోవచ్చుగాని, ఆత్మవిశ్వాసమూ తన పని 
విలువ గురించిన అంచనా _ ఇవి మా(తమే ఈ ఉద్దాటనలో రచయిత ఉదేశాలని 

bs ఎసు౦ది, 
అలు 

పదంవపద్యం పట్టి పను 

కీరు లపకీరుల్. 
పే! న 

గుకజాడ అప్పారావు కీ రీ అపకీ రీ ఆయన పదాన్నీ పద్యాన్నీ బపే నిలిచి 
నాం! అత రు 

లేవు. నాటకమూ కథానికా విదా్యావ్యాసంగమూ భాషా సంస్కరణరణమూ 

ఇవన్నీ క్ర ర్రిదాయక్రాలే అయ్యాయి. ఎటొచ్చి ఆయన పదమూ పద్యమూ విమర్శ 

కులకు లి రోకువయ య్యాయి.* 

డా. (శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూ ర్రిగారు అలాంటి విమర్శకుల కోవకు చెందరనే 
గాని, ఒక య. 15 ఆయన గురజాడ wr “మార్లదర్శి” అని అంగీ 

కరిసూనే మ గవత పంత్ గాంగు ర్రిసూనే, “సంస్కృతీ మహోదయు” అంటూనే, 

అన్ని రచనారంగాలలో నర్తించిన 5 అప్పారావు ప్రతిభకు గల సహజశళ కి ఏ శాఖలో 

ఉన్నదో తెలిసిరాలేదని రాశారు. వాటన్నిటిలోకీ కవిత్వరంగంలో నే "అప్పారావు 

శ క్రి, లోపాలతో కూడుకుని ఉన్నట్లుగా తేల్చారు : భాషపై సంపూర్ణాధికారం లేదుః; 

ప్ప . సకాలలోగాని, వ్యవహారంలోగాని లేని మాటలు వాడారు ; నడక కొన్నిచోట్ల 

కంప క్రూ సెక్కుచోట్ల చికికింది ; కొన్నిచోట్ల మాటలు చాలలేదు ; క్ర 

మరికొన్ని చోట్ల మాటలు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ అన్నికారణాలవల్ల ఆయన 

శనుహాక్ర వికొడు; “మహామేఢావి” బాను. “యుగపురుషు డన్నమాట అతిశయో క్రీణ 

లో Andhra celebrities శీర్షిక కింద వివిధ రంగాలలో (వముఖులైన ఆంధధులు రచయిత 

క ఎన్నికచేసిన వారి పేర్గున్నాయి. ఆ వరస యిది: 

మక: ఈరల లు 

గురజాడ అప్పారావు (2) వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి (క) ధర్మవరం రామకృష్ణమా 
చార్యులు (4) పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు. 

౯ కొన్రులు: 
(1) చెళ్లపిళ్ల వెంకటశాస్త్రి (2) గురజాడ అప్పారావు (క) శ్రీపాద. కృష్ణమూ ర్తిాత్రి 

(ఓ) దువ్వూరి వ. 
tJ i 
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ఆయన తదనంతర కవులు రాయ(పోలు సుబ్బారావుగారి దారిలో నడిచారు కౌబిటి 
“అడుగు జాడలు” ఆయనవి కావు. ఆయన చూపిన ఉపపత్తు లివి; . 

1. రాయ్మపోలువారూ అబ్బూరివొరూ వ్యాక రణ బద్ధ భాషల స సల 
చేశారు. ఓ. బసవరాజు అప్పారావుగారు పలకడమే నేర్చారుగాని దిదితీర్చడం 
“నేర్చనే” లేదు. 4. కవి కొండల వొపిరాజులు ఆంగ్లక విత్వంలోని క కొ వ్యాల్ని 
విరి నోరు విప్పారు. 4, నందూరి సుబ్బారాపుగా రొక్కంలు అప్పారాపుగారి DS 

గిరి బొటల్లా యింకివొటుల్ని మాతాచ్చందో రచనల్లో ఇమిడ్చినా, చివరకు 
భావకవుల (పేమ మోగసాధనళలను స్వీకరించి పాటలు రాళారు. 5. గురజాడ వారిది 
(పేను క విత్యము కొదు, 

రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారో ? (శ వణసుఖాపాదక మైన వ లిలో మధుర 
వియోగగాథధలను కొవ్యాలుగా గచించారు. సంస్కృత శబ్దాల కోమలకాంత' పదావళిని: 
ఏరుకొన్నారు. గీత పద్యాలు ఎక్కువగా వాడుక చేశారు, ల్ఫ్ అకోంకోణుయు 
ఆ కొలపు పాఠకులలో చాలా అలజడి కలిగించింది. చిన్న కావ్యాలు, ఖండకొ వ్యాలు 
వాడుకలోకి తెచ్చారు. 

మరొకవ్యాసంలో 16 గోపాల కృష్ణమూ ర్తిగా రె అప్పారావు కవితలోని కొ త్ర 
పుంతలను వివరించారు : 1. ఆధునిక కవులలో *అనలెన తిరుగువాటుదారు” 
అప్పారావు ఒక్కడే. 2, తెలుగు భాషలోని అరదవతదాలు మా(తాచ్చందస్సుల' 
లోనే బయల్పడగలవని |గహించి మొదట ఆచరణలో పెట్టింది అప్పారావే. 8. పాట 
లకు గూడా కౌవ్యత్వసిద్దిని చేకూర్చాడు. 4. భాషాఖేషజాలు చూపకుండా తేలిక తేట 
మూటలతో కావ్యరచన చేళాడు. 5. పుస్తకాల విన్న సౌందర్యంగాక స్వంతంగా 
గుర్తించిన సౌందర్యాన్ని రచనల్లో పొదిగాడు. 0. (పయోజనవరమూ సందేశా 
త్మకమూనె న రచనలు చేశాడు, 

ఈ రెండు వ్యాసాల్లో మొదట పేర్కొన్నదానిలో గోపాలకృషస్తమూ ర్రిగారు 
చెప్పిన ఒక అంశం, రెండవదానిలో చెప్పిన దానితో స్పర్టిస్తుంది. ఈ రెండవ దానిలో, 
౨౦కవాఉలూ, బసవరాజు గేయాలూ, తురగా వెంక్టటామయ్య పాటలూ, కవి 
కొండల గీతికలూ,గురజాడ అప్పారావు కవిత్వపు కోవకే చెందినవని రాళారు.నిజం 
కూడాఇ దే.అం తేకాదు, రాయ్మపోలు సుబ్బారావుగారివంటి కవుల గీతికలు ("చిలక 
“దదేళమేగినాి పగెరా విశ్వనాధ సత్యనారాయణగార కిన్నారనానివాటు, 
కోకిలయ్య పెళ్ళి, బొయువాడు, వగె రా, దుప్వూరి రామిరెడ్డిరాసిన అఉలవాథఠు 
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మరికొన్ని ఖండ కావాాఐ గీతికలూ, ఇవన్నీ గురజాడ అప్పారావు సపెటిన భికా 
దు 

ఫలితాలే, గరళకంఠువై ఆయన మొదటగా పూని ఈ మేలు చేసి, పండితుల 

తిట్లూ మొట్లూ, శతావధానుల విసుర్లూ కసుర్లూ తానొక్కడే తినకుండా ఉండే, 

అ ఈ 'పల్తకవులలో ఏ re కం తామై ఈ సాహసం చే సేవాశ్మే 

కాదు. వండిక జనా మోదంకోన వే వొళ్లు తహతహరా డేవాపు, ఇంకో సంగత, 

ఈ అంవరూ కొద్ది గొప్పో 'హకో్ఫందన్సుంలో అందులోనూ ముతా 

సరాల నడకలో, హ్ శతనతెనా చేసి వాళ్ళే, ఇంకె ఒక్క సంగతిం గుకోకొక 

అప్పారావు (పభావం, దివాకర్ల పంక టావధానిగారు వర్షించిన చట నగర కపల్ 

పైన పడడ మటుంచి, గామి కవులమీదకూడా (పసరించింది. జాతీయ దాదో 

ద్య మ సంరంభాలలో, సహాయ నిరాకరణ, రాట్న (పచారం వగె రా ఉద్యమాల 

లోనే గాకుండా, భావకవిత్య [పాభవకొలానకూడా రైతు కూలీ ఉద్యమాలకు 

పచార సాధనాలుగా మంచి పాటలే రాసిన శెట్టిపల్లి వెంకటరత్నం, నీ గిరిరాజు రామా 

రావు (పభృతులకు పరోక్షంగా దారి చూపి ధైర్యం చెప్పిపోయింది కూడా గురజాడ, 

అప్పారావే. మరి 1930 తర్వాత శ్రీ శ్రీ గారందుకొని ఈ (పజాభ్యుదయ దృక్స 

థానికి సాహిత్య గౌరవాన్ని అపూర్వంగానే సిద్దింపజేశారు. అక్షర గణచ్చంవ 

స్పుల యుగం నామమా(త్రావశిష్షంగా నే ఉన్న యువకవి లోకానికంతటికీ, గురజాడ 

అప్పారావే (పాచార్యుడు.* 

లు. తలుగు గానా నునన నాల లాాాలా 

ర దన నాలా. 
కు 

* 1932 అకోబరు ఏన రాజసుండిలో జరిగన గురజాడ శ్యారకనభలో అధ్యక్ష వన్వాసం 
() 

ఖా 

2 
అవే 

వాటిలో నవ్యాంధ కవులపై అప్పారావు (ప్రభావాన్ని దీక్షితులు పేరు పేరున వివరించాడు : 

ల త్త అభినవ ఆం(ధకవ్వలలో నే నెరిగనమట్లుకు ఎవరూ. 

కొని ఏ కారణముచేతనో వారు భాషా విషయము నై లేనేమి, రచనా విషయము నై తేనేమి, 

అప్పొరావుకి భిన్నంగా నడుస్తున్నార ని అనక తప్పదు, 

వ్రాషావిషయమున అప్పారావుగారి మార్గ మవలందించడానికి |పయత్ని నున వాద జనవ 

రాజూ అప్పారావుగారు. ళి 

గీతానందుడు (బాసిన కాపు పెండి అన కావ్యం ఆఅజ్బారావుగారి పదాలను కొంత 
ఇకా. 

జో 

వరకూ సమిపిస్తున్నది. 

కృష్ణళాస్తుగారూ, వారిని అనునరించేవారూ శుద్ద (గాంధికమునే వాడుతున్నాడు; క 

భాషకూడా కొంతవాడుతకున్నారు. *. 

dl 
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ఛందస్సు, భాష, కవిసమ మాలు, వంటి కవిత్వపు దిణుసులలోనే ;.క 
జీవిత తత్వంలో కూడా గురజాడ అప్పారావు, రాయ పోలు సుబ్బారావు గారికంచె 

నవ్వుడు. |పాంతీయ దురభిమానం గాకున్నా ఆం|ధరాషో 9ద్యమ కవితలో (పాదేశిక 

వ్రైమనస్యాలకు ఎంతో ఏలు కల్పించారు సుబ్బారావుగారు. “పాదేశిక విభేదాలు 

వె వె మనన్యాలు. ఐకమత్యం అవసరం ,”అని అప్పారావుగారి ఉద్దాటన. 7జగజనధర్మం 

మనస్సున నిలిపినప్పటికీ, ఎప్పుడో తప్ప సుబ్బారాపుగారి “హృదయం ఆంధ 

దేశపు కల్పితమైన సరిహదులను దాటి పోలేదు. “క త్రివెరం” ప్రపంచ 
మంతటా కాల్చమని ఒకరి ఉపదేశ మైతే, “సమర సెనావ్యూహ జయపతాకల 

క్రింది ఆంధ పౌరుషం స్వదేశంలోని ఇదగు పొరుగుల మీదికి నడవ వలసి 

ఉంటుందని మరొక్కరి పిలుపు. దేశీయుల నుద్దేశించి అప్పారావుచేసిన (పబోధం, 

భూస్వామ్యం నుండి ధన స్వాయ్యానికి (పయాణం కట్రసాగిన జాతి సర్వతోముఖ 

విలాసొనికి ఉపకరించేది. ఆచార క్షయాన్నీ, వృత్తి విద్యల కె షణ్యాస్నీ గురించి 

బాధపడుతూ యంతయుగంలో రాట్నపు దారాన్ని గురించి, ముగ్గులు పెపే 

మేలిమి గురించీ దారుణ పరితాసం పొందుతూ గడచి పోతున్న 'యగాని కే 

ఎక్కువగా తన మనమ్పను సుబ్బారావుగా రర్చించుకొన్నారు. కాల్యనిక వాదానికి 

తగిన వాతావరణ మిదే. యంత నాగరికతలోని బడుగునే ఆయన చూడగలిగారు. 
*సూల యంత్ర ముఖ దూషిత మై. (పతీచ్య భావవాతూలఅం ఎగటోసున్నదని 

శోకిస్తారు. " “జ్ఞానకృషి” 5 కొరకుగాక, “శ క్రి తం|త (పయోగ కౌశలము కొరకు” 

(పకృతి గర్భాన్ని కోసి శాస్త్రాలను చీలుస్తున్న పరిశోధకులను గర్తిసారు. ఈ 
“*వికృతొలో “దారి చూపగలా డొక్క తా త్వీకుండె 1 ఆ తత్వ మైనా పర 

తత్వమే. ఈ అన్ని అంశాల లోగూడా,గురజొడ అప్పారావు కంటె సుబ్బారావుగారు 

వెనకతనారే ననిపిస్తూ, అస్పారావుకంటె ఎక్కువగా ఇంగ్లీషు కాల్పనికోద్య 

మంలో వర్పువర్తు (పకృతి వాదాన్ని చేబడుతారు. పండిక సంపదాయంలోని వారే 

క ల NT తా 
గీతములకున్నూ శిల్పమునందే భేదమున్నది. 

చిన్నపిల్లలకు (పత్యేకముగా పనికివచ్చే గీతములు (వాస్తున్నవారు...కొందరేవున్నారు. 

ఏమైనా అప్పారావుగారి ఆడపిల్లల పాటలు వీటి అన్నింటికినీ తలమానికమే అని వొవ్చుకోక 

తపాదు. 
0 

అప్పారావుగారు రాజకీయవేత్త, పండితుడు, పరిశోధకుడు, సంఘ సంస్క ర్ల, కవి 
(గామణి, నేటి పలువురు కవులను వారి కావ్యములే కావ్య రచనకు పురిగొల్సినవి. 



నపాశ్వాలు 483 

అయినా, పాళ్ళ్చాత్య కవిక్య సమ్మోపితులై, “పేటో (ప్రణయ తత్వాన్ని బోలిన 

“అమలిన శృంగారి తత్వానికి భారతీయమైన “పయో,” “వత్సల' రసాల ముసుగు 

తొడుగుతారు. ఇంత చెప్పాకగూడా, కవిగా రాయ[పోలు సుబ్బారావుగారి (పభా 

వాన్ని తక్కువ చూపు చూడలేము, ఆయన వె ఖరి హేతువాద పరాజ్యాఖ మైనదని 

వైవితే సరిపోతుంది. 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగా రొక సందర్భంలో చె చెప్పినట్లు, " “అప్పారాయో 

పజ్లిక మెన రసగితాలను రా రాయ టోలు సుబ్బారావుగా రందుకొన్నారు. ఆయన వసన 

పని చాలాగొప్పది. ఆ రోజులలో పండికులు అప్పారావుగారి కావ్యాలల్ల్' ఉన్న 

అందం చూడకుండా నిందించారు. సుబ్బారావుగారు వారి గీతి నూత్నత్వం పండితు 

లకు తగిన భాషలో (పకటీంఏ భాషను గురించి మాట్లాడడానికి వీలులేకుండాచేసి 

ఆ మార్గంలో ఉన్న కొ త్తదనం పండితులచే తకూడా గొప్పదన మని ఒప్పించారు” 18, 

నవ్య కవిత్వాన్ని పాండితమయం కేయజడ మె రాయపోలు సుజ్బారావుగారి సిద్ది. 

నేటికీ ఆయన కావ్యాలలోని భాషను, సంధి కార్యాన్ని, సమాస ఘటనను, అలం 

కారౌచితిని (ప్రశ్నించి, దోష (పకరణానికి ఉదాహరణ్మపాయాలనుగా జేసే 

పండితులున్నారు కాబట్టి సువ్చారావుగారి పని గుడ్డిలో మెల్ల. 

ఇద్దరు సూర్యులో, లేక అంగ వై కళ్యార్తంలో అప్పారావు “అనూరు 

పాయుడుో మాతమేకాగా, సుబ్బారావుగారు “సాటియు(బోటిలేని” సూర్యులో 

చర్చించడం అనవసరం. ఎవరి దారి వారిది; ఎవరి సిద్ది వారిది. ఒక్క విషయం 

మాతం నిర్వి వాదం: నవ్యత్వ రన ఇ ఒక్కరి కృషిఫలితం కొదు. పూర్వం 

ఉదహరించిన ఒక వ్యాసంలో డా! (శ్రీపాద గో పాలకృష్ణమూ రర్షిగా రన్నట్లు- 

నవ్య కవిత్వమనేది ఒక్కచోట ఒక్కనాడు ఒక్కవ్య క్తి సృజించిన 

దాన్ని అనునరించి వర్షిల్లలేదు. వర్గము పడినప్పుడు నెలయబ్ళుకలిసి నడియై 

నట్టు, వ్య కులూ, ఉద్యమాలూ, పరిస్రితులూ కలిసిరావడమువల్ల నవ్య కవిత్వము 

నాలుగుచొట్లా పుట్ట Fern 

“ అయితే బలరాముని హలముతో యమునవలే అప్పారావుగారి 

మేధాశ క్రికో నవ్యకవితా ధోరణి చైతన్య సరస్వతియై మళ్ళీ [పవహించింది.” 

నవ్య కవిత్వంలో నిగూఢ మె ఉన్న అనంతావకాశాలను ఆవిష్కరించి 

కొత్త దినానికి తొలివెలుగు లందించనందుచేతనే, గురజాడ అప్పారావు అరుణుని 

వంటి వాడౌతున్నాడు; తపనుని తొలి కిరణాలూ ఆయనవే. నవయుగోదయవేళ 
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ఆయనదే సూర్యరశ్మి. ఆకుల పవ్చనలో అంత తర్గర్శితంగా సారళ క్రి ్రి ఉన్నే, 

తరువాతి కవులందరి రచనలలోనూ, వదన రదనలన్నింటి లోసూ en 

అప్పారావు అంశ ఎంతో కొంత ఉంది. కొ త్రయుగపు రచయితృ లోకానికి, 

నిజంగాకూడా ఆయన శ కదాత, నిమోచనక ర్, మార్గదర్శి, “మహర్షి”, వ్య కగా గానూ 

రచయితగానూ ఆయన గొప్పవాడు, రచయితగోకం-ట మనస్విగా అ 

గొప్పవాడు. ఊహాళ్రాలిగా కంచె తాత్వికుడు గా గొప్పవాడు. x 

యిధావిగా 

గి అతను ఓ ఇగ vr? శ్రీశ్రీ గాల వ్య క్రితమైనఅభి 
రుచులకు అలీతమైన వ్శేష స ఉన్నాయంటూ, (1) సాొమఘాబిక పఠిణాధూనికి విపవ 

* “గురడాడ ఆధికానికిగల కారణాలు” అనే వ్యాసంలో 

పంథాలో వేగం సాధించడం (2) ఆ పరిణామం పురోగమన దికలోనే సాతం (3) బీవద్భా 
wn ధి శ oo హత శ ww చా టీ || పల (లి 
షు సాహిత cbs కల్పించడం, కల్సిస్తూ గొప్పుదున. న టకంల బీవితాన్ని భాటొగాఫ్ 
నో జ జో గ్గ ఇ ఖం జో టో లో 

మూతయిగా గాక యర్ రే ఫొద్యోగాఫ్ రూడా తిసినటు వాహ్యాభ్యంతర జతులోని సారి కమెన విశే 
లాలి మి అజనీలే 0 యం 

షాలను చితించడం (4) సార్వజఎనతను సాధిం చేటట్లు నాటక, కథ, గేయరూపాలలో ఉతమ 
టె అనే 

సాహిళ్యాన్ని వెలయిం వడం అనే ఐదంకాలను పేర్కొన్నారు. “రాయ పోలుపమువ అధిమానంకొద్రీ 
ద 

ఆయన భర్తు లతని కాచార్యత్వం ఇచ్చినట్లు గురజాడమీవ మూథ విళ్ళానంతో అవశ నాయకునిగా 
౪ by ba 

ww అన? ల జ నీ ఈగో, mn అంగీకరిసున్నానా ?” అని (ప్నాంచుకొని, మఠ ఈ ఆధారాలను చూపారు, 
Coon, ] 

ఆదికాలంలో తిక్కన, మ మధ్యకాలంలో వేమన, నవీన కాలంలో గురజావ.వీరి మధ్య 

సామ్యాలను చూపుతూ, శీ శీ గారే రాసిన మరొక వాంనం, అనేకులకు అరిశయో కగా కని Wy) లె 
జీ! 1 

wos) 

పంచినా, వారి మధ్య సమాన ధర్మాలే లేవని ఎవ్యరూ అనలేక పోయాపంరవనా దాహుళ్యం వర్ల 

క. “తెలుగు తనానికి (వాతినిధ్యం వహించి, తెలుగు భాషకు గల (పత్యేకతను (పనర్శిం 

చడం వల్లనే” వీరు వంద్యులయ్యారని శ్రీ శ్ర గారు బెప్పుడం, European Poets గురించి 

టి. యస్. ఇలియట్ చేనీన వర్ణనకు అనువుగా ఉంది. తన జాతిని సమ్మగంగా చిత్రించడం 

ద్వారా, అలాంటి కవి సాహిత్యం ఇతర డాతులవద్ద స్వదేశానికి (వతినిధిగా పుండ లదు. 
సాహిత్య (పమాణాలలి ల్రోనే గాక, చార్మి తకం సాంఘిక, నె న్ తిక (వమాణాలతో గూడా ఈ (వాతి 

నిధ్య శక్తిని నిర్ణయించవలని ఉంటుంది. అయితే అలాంటి వాళ్ళంతా మహోకవృలై ఉండాలి. 

తమ దేశంలోని తదితర కవులపై తమ ఆధిక్యాన్ని బట్టి మ్మాతమేగాక, ఇతర కారణాలను పుర 

స్కరించుకొ నికూడా ఈ గొప్పతనం సిద్దిస్తుంది. అంటూ గాథ (Gంethe) కవిని వర్ణించే 

సందర్భంలో ఇలియట్ ఇలా రాసుకొచ్చాడు : 

The true sage is rarer thaa the true poet; and when the two 

gifts, that of wisdom aud that of postic speech, are found in the 

same man, you have the great poet, 1618 poets of this kind who 
belong, not merely to their own ౩౦916 but to the world. 

ON POETRY AND POETS, 9. 207 

గురజాడ. అప్పారావులో ఈ రెండు గుణాలూ (పనస్సుటంగా కనిపించి, ఆయనను మహా 

కవి శబ్ద వాచ్యుణ్జీ చేస్తున్నాయి. 
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షష. గు _ర్రింది మార్చును ఆప హ్వానించి ఆదర్శం సాయికి వౌ _సవాన్ని 

, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా లోకాన్ని (పేమిసూ, ఉన్నదానిని suas అసిన దానికో 

లొరాలను  నవరిరర్, లి మిచిని దివ్యాంశనూ సింపుజేయజూచిన 

మహావ్య కి, కాల్పనిక వాదాన్నీ, వా పులా ఆదర్శంత్రోటి, యథా రాన్ని 

నించినటు అనుసంధానీించిన (దష, గొప్పదే షె, ఈ న ఆయన 
a శు es దం 

(పతిఫలించి, అవి కసూరి ముడిచిన కొంగులై ర రః vr G వ ల x ళ్ జ a L 3 ద్ద 
కీ 

లీ 

.... మహాప్పరుషుడెన కవే మహాకవి కాదగునని వెనకటికి పెట్టి 

గాచాక ఫేటం క చేశారు. మహాపురుముడుగాక ఏ కవీ మహాకవి 

కాసా ను ఆయన ననుసరి రిస్తూ లోగడ రాసి ఉన్నాను. ఇప్పుడు గు గురజాడ 

ప్పారావు కవితనానికే షు. వచ్చింది. మహాకవితనం దాకొ ఎందుకు ? 

ae జాతి ఎన్నడో అప్పారావును మహాకవిగా అంగీకరించిఉంది కాదట 

విమర్శకు లౌనన్నో కాదన్నా ఆయన మహాకవిగానే ఉండబోతాడని నవ మ్ముతూ 

శ్రీ న్రీగారు రాశారు. విమర్శకులకు ఈ వాదం సమ్మతం కాబోదని నాకు 

తెలుసు. “జాతి అంటే ఎవరు ? “(పజలా” అనే మాటలాగే దీనికీ అరంపరం 

లేదు. ఎవరిద్యారా జాతి అలాఅంగీకారం తెలిపింది? ఎప్పుడు? ఎక్య్థాడ? త. 

(ప్రశ్నల కన్నిటికీ (శ్రీభ్రగారి వాదం తావిసుంది. గురజాడ అప్పారావు చని 

పోయిన వెనువెంటనే వింజమూరి రంగాచార్యులు మం ఖా 

నంబికలోనూ, అటుకర్వాత యహాకవి అనే శరికతా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి 

గారు తమ కృవ్ల వకంల్ నున్నూ అప్పారావు నిలా సంభాపించడం ఇష 

లెట్లాకు. అది నిలిచిపోయింది. పలువురు పలుమార్లు ఒకకవి కావ్యాలను ఉవహ 

రించసాగితే ఆ కవి మహాకవిగా గు రింపుకు వసొడని ఒక ఇంగ్రీషు విమర్శకుడు 

రాసన మాటలు ఈ సందర్భంలో నాకు గు రుకువస్తున్నాయి, "హళనకు అన్న 

మాటలు కావివి. అయినా వాటిని పట్టుకొని "ఊగులాడ నక్కరలేమ. 

తన సమకాలికి కవులు సరరుగా గు రించి నిబ్బరంగా (పకటించలేక పోయిన 

విషయాలను అలా గు రించి (పకటి ంచగలిగిన కవి మహాకవి కాదగుని, 

మరొక అభి పాయంకూడా పాశ్చాత్య సాహిత్య  విమర్శకలోకాన వ్యా పిలో 

ఉంది. అది సరె నదనుకొంసపే గురజాడ అప్పారావు నిస్సంశయంగానే మహాకఐ. 

... గటి నేలపె కాలుమెట్లి కూడా చుక్కలకు తల js 

ఊహామతి; Jo బుక అహారం కూడా చూడగలిగిన చూసి 
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నిన్నటి మన్నున వేళ్ళ త తన్నుకొన్న యుక్కు, నేదువేసిన పూతతో ఏం 'దెలో 

రేపటి. పూలను పళ్ళనూ భావించగల మనస్వి; [పజల య లనూ 

మనస్సు మురికి పొరలనూ సు సున్నిత మైన హా స్య శస్రీకలో త తొలగించగల నేర్చరి; 

నేల నాలుగంచులలోని మంచిని, తుంట లై తునకలై చెల్లా చెదురుగా ప్పడ్షి 

పుండినదాన్ని, తెచ్చి, రేకు రేకూ కూర్చి శతప, తంగా శ్వే' ఒ నిత నంగల 

వాడూ: “మంది గుణాన్నీ మందబుద్దినీ విరిచి అజ్జానాన్నీ అహం౦ంథా వపూరిత 

మెన్ స్వార్తాన్నీ స హిల్ ఇ _ నిజంగానే గురజాడ అస్పొ 

రావు మహాపురుషుడు... 

తన భవిష్యత్తును మన వర్తమానం కావిద్దామనుకొనీ, జాతికిగల ప్రజా 
వాజ్మయ సం పవాయాన్ని సాహిత్యశాఖగా పూలుపూయించి పెళ్ళీ కాపిదామనీ 

సంకల్పించి అక్షర లోకంలో (పవేశించాడు. ళు క మనస్సు బరువు నంతటినీ 

మోపి రాగిలో కొద్దివై నా రామణీ యకంలో 'గొవ్పవె న రచనలుచేళొడు. 

పాండిత్యంతో కవిత్వానికి ' శిరోభారం కలిగించక, భేషజం భాషలో చూపక, జుళంకా 

రాల గంగిరెద్దు మూపుమీది పాతగుడల పేర్పులలోటి మాశమే ఆధిక్యాన్ని 
ఆపాదించుకోక, భాషలోనేగాక 5 కావ్యచ్చందస్సువి షయంలోః కూడా జొతిసహాజాభిరుచు 

లకు అనుగుణంగా, సహజతనూ, సరళతనూ, సౌంద్యూన్నీ ఉపలకించు కొన్నాడు. 

గురుత్వం ఇ౦టి పేరులో జాడతోకలిసివుండే విధంగా, తన సాహిత్య గురుతాార్న 

కూడా, అక్షర సిక తాతలంమీద చెరిగిపోయే జాడలు కానివిధంగా గటిగా గాఢంగా 

ఎదల కిక్కించి పదిలపరుచుకొన్నాడు. తన నాటక గత పా(తలకు స్వతంత్ర మెన 

సాహి త్యాతీత మెన జీవిక ఏర్పడేటంత ఘనంగా తెలుగుజాతి కళ్ళకద్దుకొనే నాట కొన్ని 

సృష్టించాడు. అరణ్యం ఉండినచోట ఉద్యానవనాలను నిలుపుతూ మేలెన కథలు 

ఇచ్చిపోయాడు. అయినా చేయగలిగింది చేసినదానికంటు ఎన్నో అంతస్తు లెక్కు 

వనిపించేటట్లు (భూణపాయంగా ఉండిపోయిన రచనా శకలాలను విడిచిపోయాడు. 

ఒక గొప్ప దేశ చర్నితకు వేసుకొన్న పథకాన్ని అక్షర నిబద్దంచేయకముందే దాటు 
కొన్నాడు. దడబుడలు, నిఘంటు శబ్రజాన [పయోగాలు వగె రా-ఇవిమట్లు కే గొప్ప 

కవిత్వానికి లక్షణాలు కానక్కరలేదనుకొంపే, గురజాడ అప్పారావు గొప్ప కవే, 

రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారి నవ్యత్వం చాలావరకు లౌకిక మేగాని భావ 

౦బంధికాదు. గురజాడ అప్పారావు ఆధునికుడేగాక నవ్యుడున్నూ. ముదిమోడు స 
వేసిన విడి చిగుళ్ళకూ, నవతరువు తొడిగిన తలిరాకు జొంపానికీగల భేదమే, ఆ ఇద్దరి 
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నవ్యత్వానికీ ఉన్నట్లిది. అయితే ఒక్క గురజాడ అప్పారావు మొగాన్నే తె! 
వారిందని అనడం వెరి. గతశ తాద్ది చరమదశకొనికి, ఎందరోమహానుభావు 
వెయ క్రక సాహిత్య వ్యవసాయానికి, ఎన్నో పష్మతికల సమిష్టి కలం కణానికి 

పలితం; చీకట్లు వదు లె వెలుగు రెకులు ఒకొక్క టీ మందమందం అగా న 

స్పషంగా విడిగించుకొంటూ మొదలై న ఒక ముపె పృెయెష్య కాలాన్ని వ. 

నవ్యత్వం కమ్మి వేసింది. అప్ప టికి? నూతన విజానోదయ క రలందరూ గతెంచారు. 

ఇదంతా కలసి కుభోదర్శు, మెన మహోదయ మయ్యేటుంపే, అందులో గురజాడ 

అప్పారావు సూర్యరథ సారథి. న్ 

గురజాడ అప్పారావు వ్యష్పిగా య. కవిత్వసం[పదాయ 

'మొక్కటిమా[త మేకాదు. కందుకూరి వీరేశలింగం, రఘపతి వేంకటరత్నం వభ్బతి 

భావనాయకులు (పొారంభించిన సదుద్యమాలన్నీ అచిరకాలంలోనే మబ్బుచాటున 

చోటుజేసుకొన్నట్లుగా, మళ్ళీ మన సం|పదాయం బలాస్ని పుంజుకొని నాహాత్యం 

లోనూ జీవితంలోను విజృభించి, ఇప్పటికీ పళ్ళునూరుతూ. కళ్ళురుముతూ తడుతూ 
మొడుతూ కట్పబొట్ల కట్టుదాళ్ళతో నియమాల యమచెకలలో పె బడుతూ సతివినూ 
సాహ ' క మనస్కతనూ (పమయోగపరతనూ దమించ జూ: చున్నది: కళాప్పనరుజిః 

దక్కి_ంచి పోయిన ఫలసాయాన్ని దేశపజకు అందకుండా ఆ దునిలిచి ఉండి, 

మహామహా క రికాయాల పె అప్తడపుడు సాగే ము మూకుమ్మడి అప పర 

( 
C3 

ఇ గ 

మిదే, ఈ ఆకతాయి సాంప్రదాయికుల నుడెశించే అవ ప్వొారావు ఇలా ర. 

న Se 

స ల మించికాయిను ; 

కొయ్యబొమ్మలె మెచ్చు కళ్ళకు 

కొమలుల haul 2? 

ది * “గురజాడ అప్పారావు వంతులు ఆనే రైకతో (భారతి, జనర lu మగడో 

తణకలు) రాస్తూ శాస్త్ర (శ్రపాద న్ను బహ్మణ్యకా ప్రీ!) ఇలా చెప్పారు: 

అప్పారావు రచనలను చేతబట్టి శబరూపాలు మ్మాతమే పరిశలించే జాదు రసికుడు 
కాడు; పండితుడు కొడూ ; చివరికి వాజబయం అంచి అభిరుచి కలవాడు కూడా కాడు 

అప్పారావు వోంసవరగా ఆంధ. పాహ్మయాకాశర ద ధ్రువతార. అది అనశ్వరం 

మ్నాతమే కౌదు. మార్గదర్శకం కూడాను. 
జ * * * 

గురజాడ అపా రావు పంతులు ఆంధ వాజ్మయంలో కొత పోకడలు చూపిన ధీశాలి. 

అతన్ని మనం మరచిపోతే అది చాలాద్ దార్గన్యంలొ ౨ చేతూకునమి 
జ 
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1. తెలుగు సాహితమ 

3. 4A. 

ఏం లే, థొ చ, సర నిజై 

ny 
Vy +9 3? 

4. ఆధునికొం|ధ కవిత్యము : 
ft 

TH J. 

ఏ. అధభినవాం(ధ సాహిత్యము (వ్యా: 
మగా రి రామిరెడ్డి, క 19). 

ముప ఇంగీషు _పథావము ; 
Cree a) 

నారాయ,: టు, od 

మహోదయం 

దా॥ హొ ఎలి వీరథ్య చరావు. 
న. 

శాన సర్వ స్వము, వ (21, 

ప్ప 120. 

. 140100. 

వ్యాసము ణు * ఈవికోకిల [(గంఖావళి; 

గ్ర అప్పారావుగా రు. నేను: బసవరాజు రాజి లత వర్ని, HO EY UU 

a a CO ఓ తో { wrt yy iu ష్ 

Gs నాలోమార్చు (వ్యా) తలావయిల గివశింకరకొన్ని, (పతీభ 113? ఫ్మెటపరి. 
లొ 

ళ్ 
! 8. నీరాబనము (వ్యా): 

1. రమ్యాలోక సమక (వ్యా) 

సంవత్సరాది సంచిక 100. 

ఆ ఇళ", ih ఖో 
GPA Wu 

ఫస 

జే pi శి 2 

మ 

అరరళొ ప్ర? తృణకంరి ణము 1939 3 33 

సీతారామ మ్య. ఆం(ధన( తిక 

10, భ్ర్రీ రాయ్మపోలు సువ్బారావుగారి కవిత (వ్యా) వ సరోగసీ ra 

(192 డింంబరుం 

Some Tasks for Education : Sir Richard Livingstone, P. 3 

The Modern writer and his world: G.S Fraser, P. 

[3 నవ్యకవిత్వం (వ్యా: 

le Tn 

14. గు, ర. లే. 

15. గురజాడ - రాయప్రోలు (వ్యా 

1162 సవంబప. 

నరక 
ల 

| 

బాటు (వ్యా): 

17. గు. రమ. డె, పు. 6. ప్ప 

10, నవ్యసాహిత్య ప జ రిషత్తు స_పమ వార్షికోత్సవము : 

1 విశంనాథ సత్యనారాయణ, భారతి 940 ఏపిల్, 

నో 
9౪95 

డౌ॥ శ్రీపాద గ్ గోపాలకృష్ణ సమూ ర్తి : 

21. 
ల స్ట అ ఆ hn 

రరాప్పు, (ప్రతిభ, నవనువార్షి త్సద 

డా శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి, ధారత్రి 

16. గురజాడ అప్పారావుగారు (సాం పదాయంమీద ఆధునిక కవుల తిరుగు 

కిన్నెర. 

అధ్యతోవన్యానము (ఉ) 



ప్ర wove 

ల్ 

క59టి ౦౦ మన మంచికొరకే అన్న సామెత _ కథను చిన్నతనంలో మన 
పుంతా చది న లాం జా ల రి మంతా చదిడ ఉంటాము. మాసం తక్కువ సంవత్సరం (కితం అచ్చుకు వెళ్ళిన 

ఈ పృసకం ఈ మేడేసాటికి వెలువడుతున్న ది. ఈ ఆలస్యం కూడా ఒక 

ఆ స్యం వల్ల అద్భుతం. వి ate కాలేదు సదిగదా తద్య్యృతిరెక మే అయింది 

నా మటుకు నాకు. అదనపు నంగళులెన్నో కొన్ని తెలియడమటుంది, ఈ మధ్య 

కాలంలో గురజాడ వాజ్యయ చర్మితలోనే ఘటన లనదగినవ ఒకటి రెండు సంఘ 

ముఖ్యంగా, నూ "6 తాలిహార్చు (పతికి అంధకార బంధ 

విమోచసం కలిగింది. తొలిసారి అచ్చుపడిన డెబ్భై అయి దేళ్ళకు మళ్ళీ మి తుడు 

బంగోరె తెంపూ తెగింపూ కారణంగా వివరణలూ వ్యాఖ్యానాలూ స! ని దాదాపు 

సమ్మగరూపంతోటి తెలుగు పాఠకుల ఎదటకు వచ్చింది. ఆ (పతిల్ కోనీ గోప్యాలన్నీ 

ల్లడయ్యాయి, మర్మ [గంథులన్నీ బద్దలయ్యాయి. ఇది గొప్ప కష్టఫలం. 

కిశోధన పరిశమగామారి, పరిశ్రమకూడా పరితోషం కలిగించేట్లుగా, తెలుగు 
నాటకొలకు దేనికీ లేని హంగులు గురజాడ అప్పారావు నాటకా నికి చేకూరడం 

ఆయున చేసుకొన్న అదృష్టము అయితే ఇది మంచి ఉప్మకమమె సి, చిట్టచివరి 

ఉపసంహారం కాదు. రెండవకూప్ప పతి అసలు నాటకం. జ. క్రీ ర్తి 

పతాకం కూడా అది కౌదు, ఇదే. కాబట్టి అచిరకాలంలోనే దీనికి గూడా వ్యా క్యా 

నాదులు అకురికే బాగుంటుంది. బంగోరె కృషి దీనికి (పాతిపదిక వెసింది, సోపాన 

పం కిమిదుగా సౌధాపరిభాగాన్ని చేరడమే తరువాయి, 

రి gpl 

రొలికూర్చు (పతి వారం వారం ఆం(౮జ్యోతి సచిత్ర వారష్మత్రికలో 

సచితంగా వెలువడుతూ వసున్నది. పరుగు సందెంలాంటి వై జ్ఞానిక అహామహ 

మికలో బంగోరె గమ్య స్పానాన్ని చేరుకొని తనను వెనక విడిచినా, ఆరంభించిన 

దాన్ని ఈ ష్మతిక సంపాదకులు కొనసాగిస్తూండడం మెచ్చదగిన సంగతి. 

(అగ సచిత్ర వారప్మతిక మరొక తెన్నున గురజాడ వాజ్మయాన్ని 

సంపన్నం చేస్తున్నది. కన్యాభల్కంలోని గిరీశం పాతకు గల వన్నెచిన్నెలు, 
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దాని విశిషతకు గల వివిధ కోణాలు బయల్పడేట్లు ఒక చర్చావేదిక మొదలె 
యః 

కొడవటిగంటి కుటుంబరావుగారి వంటి వారిని రావిలుస్తూన్నది. 

విజయనగర వాస్తవ్యులు సరి సూర్యనారాయణగారు అపసరాల సూర్యా 

రావు కృషి నే ఆధారం చేసుకొని ఆంగ్లంలో గురశొద బీవిక చరిత్రనూ సాహిత్య 

విమర్శనూ గత సంవత్సరంలో (గంఖరూపశా వెలయించారు. ఆ ధాషలో గుర 

జాడ జీవిత, సాహి తి విశేషాలకు సంబంధించి రాగిలో ఇంక పెన (:మెత్నానికి 

ఇదే మొదలు. 

వీటన్నిటినీ [తాసున ఒక పన పెటి మరొక ప్భౌంలో ఒంగోలు 

మునిసు బహ్మణ్యంగారి స్వీయ చరిత లిఖిత పతి నొక్ళ_దాన్నీ పెటవచ్చు. 

ఇటీవలనే టం మనసె హ్యాజ్యంగాడ అ్థరిశాంగ్లంలో అము వండు 

నగర జీవితాన్ని, గురజొడ పఎచయాన్ని ఇందులో వర్షించి. పోయాట. కొ త్త 

విషయాలు అఆ'పేలేకపోయినా, పేదనె న నారు ఇది పెన్నినే, చచ్చు లేదు, అప్పా 
రావు_ముని సుబహ్మణ్యం లేఖా వాస్మయంలో ఎదురయ్యు పటాభి రావమమూ రి 

ఈ రచనలో తెరమరుగు పదిలి పూర్త 'కొంతిలోకి వచ్చి నిలుసున్నాడు. తస్యా 

0ల4౦లోని మయరవాణ్, మీనాక్షీ “పాత్రల సన్ల స్వథావాదుల గురంచి నీలి 

నియమాల గురించి చర్చ వచ్చిన, సందర్భంలో, అప్పటికి నయస్స్ఫులో సవయువ 

కుడ ఉండిన మునిసు బ్రహ్మణ్యం మనసులో ఛాందసువై ఉండేవాడని, దానికి పట్టాభి 
రామమూ రి (ప్రభావమే కారణమై ఉండవచ్చునని అప్పొరాపు లేఖలు సూచిస్తాయి. 

అది నిజమేనని ఈ రచన నిరూపిస్తుంది. ఒంగోలు పట్రాభిరామమూ ర్త్గారి తండి 
(శ్రీనివాసరావు విజయనగరానికి కాపురం వెళ్ళి సర్కారు నౌకరిచేనూ, “శాస్త్ర” 
విషయాలలో పండితులను కూడా ఒప్పించగలిగిన వాడయ్యాడు. ఆయనకు అన్ని 

విధాలా వారసుడే ఈ పట్టాభిరామమూ శ్రి. ఎడరుగా వృత్తి తిలోనూ, వ కగా Ts 

జీవితంలోనూ పథ్యాతుడె ; 

He was the leader of the anti-nautch movement. 

కాలేజీ జీతానికి వసతిలేని మునిసుబహ్మణ్యంగారిని చేరదీసి తనఇంట 
పు సకాలుచూచి నోట్సు వగెరా రాసే పని పెట్టి గొంతుమీదికివచ్చి కాలేజీనుంచి 

అర్హచం్యద (పయోగం జరగబోయే తరుణంలో చృకం అడ్డువేస్తూ సంస్టానం 
న. నుంచి డబ్బుపుట్టించి యిస్తూ అప్పారావు సంతులు తన నెలా ఆదుకొని 

అభయమిచ్చేవాడో, మునిసు బహ్మణ్యం ఈ రచనతో వర్ణించాడు; 
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The way in which Idid the work entrusted to me by that 

gentieman soon endeared me to him, with the result that very 

soon, 1 became at once his friend, companion, clerk and 2160 

a member of his family. 

ఇంక కొ తవిషయం బయల్చ్బడ మొదలిడిన కాలంలో, స కి ఫలిత 

మైన ఈ నా గంథం 'వలువడుతున్నది. గురజాడ వాజ్యయానికి ఇది గ్ గోపుర కలక 

కేమీ కాదని నాకు తెలుసు; “పునరపి” మా(తమే : తీర్చుకౌదు ae కూడా 

బరువెన పురువె-న చేర్చు కొకుండానూ పోదు. సెట్ల క్య్యకూవ.. అవసరాల 

సూర్యారావు (ప్రారంభించి సరి[శమించిన ఫలితంగానే నాకు చాలావరక 

తప్పింది. అయితే ఇప్పటికే రాశి గణనీయంగా పెరిగిన గురజాడ we 

సమీకరించి సమికించకుండా నాపు సకం ఇలా రూపొంది వుండేది కాదు. 

వెనుకవారి బుజాలమీద ఎక్కి నేను మరింత విపుల తలాన్ని కనుగొని కళ్ళకు 

కట్టించ గలిగాను. 

Bore ఆక్కవినాకకట మనది. గురజాడ ప ఇంగ్లిషున రా 

a 0 a లొ! oh ఇ గ 
a UX అ. న్ ఈ ళు ల {3 Un ok ౬ ౮ రి (న్న 

ర 
AN EE ట్ 

eo th (2 వ fh ut 4 (a ట్ర 

విశాలాంధ్ర షా ల కాన జోలె (ట్రంకు పెటైలలొో me ఉండి 

దాదాపు శిథిల ప్రాయమైన ఈ ప్యత్రసంపదను నేను చూడలేక పోయాను, పు 

లలో ప్మతికలలో విడి సేకరణలలో అప్పారావు ఆంగ్లరచనా భాగాల 

చూడకపో లేదు. సరికొ" త్త రచనలనుకూడా మిత్రుల సాయంళో సంపాదించాను. 

అయినా, ఆ కొరత పెద వెలితిగానే ఉండిపోయింది. ఎట్ల నేలకు అఏ ఇప్పుడు నార 

వెంక పేశ్వరరావుగారి చేతికి వచ్చి బరువు డించుకొ న్నాయి. ఇబీవఐ ఇం 

కూడా చేయితిరిగిన రచయితగా పేరు సంపాదించుకొన్న సార్ల హర పక్యపక్షఆ 

రీ 

పురాణం సు బహ్మజణ్యశర్మ గొల్లపూడి మారుతీరావు వభృతి మ్మ్తులు (శ్రమ 

కోర్చి పాఠ నిర్ణయం చేయడానికి 'పయత్నిస్తున్నారు. అవసరాల సూక్యారా పు ఒక్క 

చేతిమ్దుగా నిర్వహించిన అనువాద మహాయజ్ఞంలో దూరిరాక తప్పని తప్పులనూ 

పొర బాబ్లనూ సవరించి శుద్ద పతిలాంటి దాని త్వరలో అందించబో తారు. శుభం. 

మషకోతతారకోత స్వచ్చందంగా అప్పారావును సాంత వరచుకొని 

ఆయన రచనలను అనువదించీ వర్గీకరించి అవసరాల న వాటి పాలిటికి 

సూర్యసన్నిభుడె అయ్యాడు. అయితే ఉత్సాహ శయమే ఆ పనికి మొదలు 
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తీసి 
ఎలి ( ఖు సం 7 నం ల క జ అటో (1 జలే ఆం ఇల్ క ( జ? Pan చేబిట్టాడు కాదు; (శ్రీనాథాదుల పస్యారవృ తి సెసలంనించాడని చెప్పుకోక్ర 

తప్పదు. 

"పెటింది. మక్కికి మక్కి. పదతి వదసుకొన్నాదేమో, భారతాంధీకరణ ప అ య we, ££ = 

పోలనరం జమీందారు రాజా కొచ్చెర్హ కో | ట_ వేంకోటక్ళొసూరాపు గురజాడ 

సేరాజుగారి జామాత అన్న సంగతి తెలియక, అప్పారావు ఎంకీర్ర వాక్యాన్ని 

అనుపకించగంలో డి, శివరావు అనే ఆయనకు ఈ వాం ధవ్యాన్ని అంటగట్రాడు, 
Polite Spoken Speech కి శిష్ష పా సవహోరికమని అరం కొగా, “లలిత 

మెన సుందరమెన” అనే విశేషణాల నిచ్చాడు. 
అకన రకు "స్వేచ్చ అంపే, అసలుకు మోసమే. Omissions అనేవి 

Commissions అనె దోషాలకంటె తర్కుప దిన్నచేయు కావు; విడిచిచేసిన 
విష “శాలు అల్చిషివెతే ఎవరి కొంపకూడా నునగను. ఉదానొరణరు, బంటుగా 

STW తోసి 

1 would have opened my purse strings and have made glad 
the heart of mataji maharani by contributing largely to the funds 
of the school. 

ఇ నే వార రం అనువావం ఇలా ఉంది: 

ఇలాంటి స్కూలుకి వెంటనే పర్ఫుతీసి ఎంతవుంపీ అంళా, విరాళ 
మీవ్వడం ఉచితంకాదూ ? ఎంత యిచ్చినా అది దండుగకొదు దురవృష్ట 

పంటలైన భర్తలు ఈ స్కూలు నీడను జతికవచ్చును. 
ఫ్ర ను. ఈ పద్దతి చేయగల హాని ఇలాంటి సందర్భాలలో బహుకొద్ది, 
ముఖ్యాంశాలలో దీని ననుసరించి తినకు తానై ఘోరంగా అపచారం" చేను 

కొన్న సూర్యారావుపట్ల జాలి రలుగుతుంది. అప్పారావు వ్య కిత్వం కళంకిత 
మొతుందేమోనన్న తాపషతయంవల్ల నే ఇది జరిగి ఉంటుంది. లోర నిందనుంచి 
తప్పించబోయి ఒర్ వ్యకి క్ర్క్రి ఇన్ని తెల్పనీళ్ళ కొట్రవల సినపని, భక్ఫునిదై ఆ టి ఫర్వా 
లేదుగాని జీవితచరిత్ర కారునిదీ విమర్శకునిదీ అయినప్పుడే ముప్పు. "ముఖాలకు 
సదా కొట్టడం నాటకాలలోనే తగు; గోడలకు వెల్ల వెయ్యడం పండగ పబ్బాలోనే 
బాగు, అదర్నీకరణ అబద్దీకరణగా మారే ముప్పు జీవిత చరితను hagiography గా 
మారుస్తుంది. మనిషిని రుషీ చెయ్యక్కంగ్రదు, దోషీ చెయ్యక్కర్లేదు, 
మనిషిగానే మననిస్తే గుడిలో గుగ్గిలం వేసినంత, ఆకాశ స్వర్గమూ పాతాళ 
నరకమూ దొందూ దొందే. అవి “అతి” లోకొలు. ఒకటీ అధిలోకం; 
మరొకటి అధో లోకం. వెరసి, రెండూ రెండు అబదాలు. మంచి చెడల 

థి a 
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మిళశాయింపును మించిన కమ్మటి దినుసు మహీతలాన ఎక్కడా లభించదు, 

ఈ సాధారణ పరిపూర్ణ మానవ మహో లోకమే గురజాడ me తాను 

అపఫ్పారావుచేత తష దిడ్గించుకొ"ంది, సామాన్యత్వం మ మాన్య మటు (1 (8 

య 
ట్ రుఃటయ 

చు 

సమ్మాన్యుడు. లోపలే శాలవల్లకూడా, ఆయన వ్య కత్వంమ మానవాంశను 

కొంది. మనిషికుండే “వురప్పర "లన్నీ ఆయనకు ఉన్నాయి, మహాపురుషుడు 
= 

డాని కెవ్వడున్నూ నోరూవాయీకట్లుకు గోచిపెటుకు చేకులు ముడుచుకు 

క చ్చడాల మునిముచ్చు కానక్కలన్తేదు. నీతినీ వచిసీ హృదయాన నిలుప కౌ? బ్ర? (గ GC 

ప ంచుకోబనేదు. కాబటి గురజాడ అప్పారా వు గురుతాంనికి లఅముక+ 

మా పాదినాయని కొన్ని విషయాలను బుద్దిపూర్వకంగావిడిచి ఉం టి, సత్యాన్ని an 

పెట్టిన దోషానికి సూర్యారావు పాల్పడుజాడు. నిజానికి అలాంటిది ఉ క్రిదోషంకొ 

శేరమే అవుతుంది. ఆ దుమరేశాలేవీ ఆతనికి లేవని నా నమ్మి 5. CSSD OE 

కనో కొన్ని అంశాలను అనువదించకుండానే విడిచిచేయడం జరిగింది. 

అందులో అత్యంతం ఆస కీని కలిగించేది అప్పారావుకు రమా కల్ 

గురించిన ఆస డి అది 'చారలవాశేమోి, మహానగరాలకు పోయినప్పుడు, స్తాక్ 

ఎక్స్చేంజి వ్యవహా రాలిపె కన్నుంచేవాడని 1898 నవరదిరు' 25, దగా 3 "0 

తారీఖుల య తెలుపుతున్నాయి. ఆ విషయమే సూర్యారావు అనువాదంలో 

నస్మరంతి. పె 9వేటుడై రిల్లో రీలో ఇలాంటి “అపర్డిష్ష కలిగించే విషయాలనురాసి 

పెట్టు] కై a కొపట్యం కొససీడకూడా we వ్య కత్వంపై (పసరించ 

లేదన్నమాట : వసరించిఉంయు, డై రీలనిండా (పార్టనలూ, క్రీ రనలూ , విన్నపాలూ 

పాపాల ఒప్పుకోళూ, సీతిస్తూతాలూ, ధక్మపన్నాలూ Se ఉండేవి. ఇంతకూ 

అప్పారావు ఆత్మవంచకుడు కాదు. ఈ “ఎంటీ ట'లనుబటె అప్పారావు చటావ్యాపారం 

చునాడని నిర్ణయం ఎలాచేయడం ? 

సూర్యారావు వ చనురో ఏన లుర్య టు జాతి శాష్టమలరావుకు శంభుచం[ద 

ముఖరి రాసిన 1889 అక్షోబిరు 8 నాటి లేఖలో పూర్వభాగం. ఇందులో అప్పారావు 

(ప వ్ క్రి లేనందుచేత విడిచాడని చెప్పకనే తెలుస్తున్నదిగాని. శ్యామలరావు ఆంగ్ల 

కవిత్వ గుణదోషాల గురించి ముఖం చేసిన దీర్హ విమర్శ చాలా ముఖ్యమనే విష 

యాన్ని మరుగు పరిచాడు. అదిగాక, స్యైమలరావు గేయం గం 116- 

Magnificient disationists లభ్యమే కానప్పుడు, ఈ లేఖలో ఉల భితాలె న 

ఒకటి రెండు చరణాలై నా పదివేలు. 

All hail to you my country’s faithful friends, 

From Britain’s isle, on which our ideal depends 



494 మహోదయం 

And where you worked so well for Bharat-land, 
That we can, sure, achieve a success so grand. 

ఇలాంటి పసిపిలల దొమ్మరిళ్ళ ప్యవహారాన్ని ముఖ రీ త్మీపంగా విమర్శించిగాని 
౧ bi 

వదలేదు. | దూండరా అచ్చు వేసుకొన్న ఈ Heroic Couplet ఎంత చెత 
ag) అవి 

కవిత్వ మో నిరాక్షీణ్యంగా చూ పెట్టాడు. శ్యామలరావు కవి కాలేడని జోస్యం 

చెప్పాడు. అన్న కవిత్వాన్ని చూచిన కంటితో తమ్ముడి కవిత్వాన్ని చూచేసంకి 

మొత బుదయినటుంది. 
అ టి ౧౧ 

I love you and your friend as my country’s hope. T love 
you in special for your connection with Appa Row. Tcannot give 
you better proof than the trouble 1 have taken in appraising your 
work and the trouble 1 had taken in giving Judgement. 

అప్పారావంపే ముఖరీ ఎంత మోజుపడిందీ ఈ జాబు సాక్ష్యం పలుకు 
తుంది. 

అప్పారావు సచ్చీల నిరూపణ కార్యక్రమంతో ఒక నొగంగా, రాజరికం 

'ప్రసావనల నన్నిటినీ దాటవెయ్యడ మో తగ్గించి వెయ్యడమో జరిగింది. రామానుజా 

చార్య విద్యాసమితి వారి (పచురణలోగల రంల టు రాజాం, అనే అపాఇరాపు 

వ్యాసానికీ విశాలాంధవారి వ్యాగుతల me: రం క) వ్యాసానికీ తార 

తమ్య పరీక్షచే స్తే, రాజభ క్రి వాసనలు అప్పారాపుకు అంటు కాయేమోనని 

సూర్యారావు జాగ ర్రపడినట్లు తెలిసీ వస్తుంది. డైరీలలో మూలానికి భిన్నంగా 

రాజులగురించీ రాజరికంగురించీ కనిపిస న్న ఖండనాత్మక వాక్యాలు సూర్యారావు 

వహించిన స్వేచ్చకు చూపుడు వేళ్ళు. అప్పారావు పడొతంత వాది కావచ్చుగాని, 

రాజభకుడు కూడా. అట్లని, దాసానుదాసత్యం ఆయనకెన్నడూ అలవడలేదు. 
కాబట్టి సూర్యారావుగానీ మరొక రపరై నాగానీ ఆయన తరఫున వకాలా పుచ్చు 

కోవడం అనవసర మనిపిస్తుంది. 

రామస్వామి, వేంకటస్వామి సేతుగల భోగ కాంతల వ్యవహారం మీద 

గట్టిమూత పెట్టి నొక్కిచేయ లేదనేగాని, ఆ పేర్ల బయట పడకుండా జాగరూకత 
వహించినట్లు సూర్యారావు అనువదించిన డె రీలు బయట పెడుతున్నాయి. ఆనంద 

గజపతి మహారాజా ఈ విషయంలో ఇతర రాజాలకు శతీసిపోడు. రామస్వామి 

వివాహితే అయినా తీసుకొచ్చి రాణివాసంలో చేర్చుకొన్నాడు. ' మచ్చిక పడని 
గురంలాంటి ఈ మదవతికి కళ్ళెం వేసి జీనువేసి దారిలోకి తెచ్చుకొ నేందుకు 
విశ్య(పయత్న మే చేయవలసివచ్చింది. ప్రియుడు కావలసి గురు వయ్యాడు. ఆ కృషి 



లోనె అప్పారావు సహాయాన్ని అర్హిస్త! లోకనిందగురించి ఆయన అప్పారావును 
ముందుగా నే హెచ్చరించాడు : 

People do not understand noble motives - you have bravely 
exposed yourself to the misconstructions of ignorant and foolish 

people who might say “he goes to her because he loves the girl or 

wants to profit himself by her or he wants to carry (curry ?) favour 
of the Rajah.” 

ఆనందగజపతి భయపదిందే జరిగింది. వేశ్యాలంపటత్వమే గాక. తెన నాతీ 

వృతి తిని కూడా అప్పారావుకు ఆపాదించేందుకు చాలినంత పూర్వరంగం క. 

సంది. నిజానికి, అస్పారావుకు, రామస్వామి దోస మరొక విధంగా లాభించింది. 

మొదల్లో తన మనస్సును బలవంతం మీద సమౌధాన పె పెట్టుకొన్నాక, మహారాజా 

కీలంగు కంచి ఆదుర్లా పడడంపోయి రామస్వామి గురించి జాలిపడసాగాడు. 

I 5217 the good pointsin R. S., but the bad points over- 

weighed... Another turning point in my views. (During the last six 

or seven years my reflectiveness and knowledge of life increased. 

1 schooled myself to control (1) dislike, hatred, ill - will etc., 

and to be sympathetic - sympathy being the Sine Qua non of a 

literary aspirant.) I came to con her views, her aims and her 

feelings - to take account of her training and early influences — 

సూర్యారావు అనువాదం ఈ మాటలకు చిలవలూ పలవలూ పెట్టిగాని 

తృప పడలేదు ఒకచిన్న వాక్యానికి నాలుగు వాక్యాల వ్యాఖ్యానం అనువాద 

మనిపించుకొదు. అత్యుత్సాహ మో లేక అప్పారావు ఆశించిన అరం ఎక్కడ 

తప్పిపోతుందోనన్న భయమో, సూర్యారావుచేత ఇన్ని పనులు యన పే 

ఒంగోలు మునిస్నుబహ్మణ్యం గారికి 1911 ఏప్రిల్ ర న అప్పారావు 

రాసిన ఊ త్త రంలో Do not enter government service unless you have a 

god - father. The process of promotion is painfully slow 206 

subordinater Rev. Service grinds all spirit and romance out of a 
wi 

nature like yours అన్నమాటలకు సూర్యారావు అమవాదం చూ స్తే, పై ఊహా 

రాధారం కొదని తెలుస్తుంది : 

గవర్న మెంటు నాకరీలో (పవేశించేవు కనుక : (కేన్లాగ నిన్ను 

మీదకు ఎ తే చుట్టాలుంప తప్ప గవర్నమెంటు నాకరీకి ఎదుగూ బొదుగూ 

వుండదు. చ పమోషను వచ్చేసరికి తల| పాణం తోకకు వస్తుంది. సబార్తినేటు 

రెవిన్యూ న్ నౌకర్ నెత్తురు తాగేస్తుంది. సీ మార్షవాన్ని, ఉ శ్రేజాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని 

జలగలా పటి పీల్చేస్తుంది. 

సూర్యారావు విడిచివేసిన ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి, ఏీరేశలింగంగారి 
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కవుల చరత గుకిచి అప్పారావు రాసి పెట్టిన విమర్శ అటు చరిత, ఇటు 

విమర్శ కాకుండా రెంటి కింజెడిన చందమెందని. 

The book is neither fish nor flesh nor red herring, as the 

trite saying goes, 

అంటూ (పారంభినాడు. కవి జీవితమంటూ ఏదీ లేక, కావ్యాన్ని అంచనా 

గ పయక్నం చెయ్యక ఒకటి రెండు విశేషాణాలళో దాన్ని వర్రించి త ప్రి 

పడుతూ అశా స్రీయమైన పద్దతుల ననుసరించి కౌలనిర్హ్ణయంచేసిన “చన అని 

వర్తిస్తాడు. 1904శర్యాత తానే లాంటి రచన చేద్దామని సంకల్పించుకొని ఒంగోలు 
మునీసు[బహ్మణ్యంగారి చేత విషయసామ్మగి “సేకరింపించినట్లు మనకు తెలుసు 

కాబట్టి, తాను ఎలా రచించి ఉందే వాడో వీరేళల్రింగం రచనను విమర్శించే 

వెఖరినిబట్టి ఊహించవచ్చు. 

It would have been historical material of ‘great value it he 

had published all the historical portions of Telugu poems, and 

Oriental scholars would have lain under great obligations to him 

if he bad translated them into English. He could have rendered 

great service to the Telugu reading public, if he had given a choice 

selection of extracts from classic writers, with a running analysis 

of the plots of the poems, to help to a proper appreciation of the 

extracts, 

సూర్యారావు కృషిలో ఇవన్నీ పానకంలో పుడకలు మాతమే. ఆయనకు 

వంకలు పెట్టడం కాదిది. అసహాయంగా చేసినపని ఎవరిదై నా ఇలాగే ఉండక 

తస్పదు. అప్పారావు (బ్మాలిపిని బద్దలుగొట్టడ మే ఘనమైన విషయం. పాఠ 

నిర్ణయం చెయ్యడం అంతకంటె గద్దుపనీ. ఈనాడు, నలుగురు చేస్తూన్న దాన్ని 
తానొక్క-డు చేసిపోయాడు. అంతేకాదు తెలుగులోనే రాసి ఉంటే అప్పారావు 

ఈలాగునే రాసి ఉండే వాడేమోనన్నట్లు విజయనగర మాండలికాలను. పదచ్చాయ 
లను అనువాదంలోకి దింపాడు. చెల్లా చెదరుగా పడివుండిన విడికొగితపు తుంటలను 

కలిపి [కమాన్నిచ్చి అప్పారావు రచనలను శె చె శై థిల్యంనుంచి ఏస్కృతినుంచి కౌపాడాడు. 

ముందుగా నమస్కారబాణం చెసిగాసీ, ఆయన మీదికి పోవడానికి నె తికంగా 

ఎస్వరికీ యోగ్యత ఉండదు. 

పందొమ్మిదో శ తాభ్దాన పుటి, ఇరవయ్యో శతాబ్ద (పథమ పాదంతో గిటిన 

అప్పారావు ఒక ఫలవృతీం వంటి మనిషి, జీవికఫలి స్వాదుత్యాన్ని అనుభవించి 

అనుభవింప మన్నాడు. _పజాతం్యత యుగం అన్ని అందాలా పరిపూర్ణ మెనపుడు, 

దానికి వై తాళికుడై న అప్పారావును, పీ రేళశలింగంలా భయభక్తులతోగాక, పేమాభి 

మానాలళో గు ర్తుంచుకొంటుంది వై తన్యవంత మయ్యే మన మహా (పజ. 



విశాలాంథ (వచురణాలయంవారు (పకటించివున్న గురజాడ రచనల 

సంపుటాలలో చేరకుండా పాత ప్మతికలలోనో వ్యక్త కులవద్ద లిఖిత ప్మతా తాలుగానో 

ఉవున్న అప్పారావు లేఖలు ; తన సొంత ప్రస సకాలలో కొన్నిటిలో ఆయన 

రాసిపెట్టుకొని ఉండిన "నోట్సు" ; వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రులవారి జీవిత చరిత్ర 

నం[గహములొో వ. బాగా (ప్రచారం మం తదరాతడ్ స్ అప్పారావు లేఖలు ; 

భాషా వివాద స దర్భంలో ది హిందూ స్మతికకు అస్పారావు ) రాసిన లేఖతో కొన్ని 

భాగాలను తీసివేసిన The Gramya Controversy లోని కెండు భాగాలు _ ఇవి 

ఈ పు సకానికి అనుబంధా లౌతున్నాయి. విజయనగరం కాలేజీలో సంస్కృత 

పండితుడు భాగవతుల లమ్మీనారాయణ ళా స్త్రి సంస్కృత భాషలో రాసిన శ్రీరామ 

విజయ వ్యాయోగానికి అప్పారావు చాలా దీర్హమైన ఉపోద్దాతం ఇంగ్రమన రాసి 

ఉన్నాడు; పెద దౌతుందని దాని స (గంథంలో చర్చడంలేదు. 
a) 

మొదటి అనుబంధంగా వేదం వేంకటరాయ శాస్త్రికి అప్పారావు రాసీన 

లేఖలను యథామూలంగా ఇసున్నాను. 
అలో 
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1. వేదం వేంకటరాయశాస్ర్రికి అప్పారావు లేఖలు 

Fort Vizianagaram, 

31—4--12. 

Dear friend, 

Many thanks for your kind note of the 19th instant. Tam 

sorry to learn that you resigned the secretaryship of the T, A. 

Iam glad to learn that your health has improved. 

I shall feel obliged if you can furnish me a brief note 

on the admissibility of వినంధి and the laws which do or should 

govern it. 

With kind regards, 

1 remain, 

Yours sincerely, 

G. V. APPA RAO 
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2nd June, 1912. 

Dear and respected friend, 

1 was very much gratified when you told me at the Madras 

Conference that you went with me a long way though you differed 

with me on some points. Though there may be difference of 

opinion on the practical solution of prose diction, it would be 

impossible for us to differ on questions of authority. We go to the 

same original sources. Thatis why [admire you. You generally 

exhaust any subject which you discuss. But Ican not say the same 

thing of Pandits generally. Judgements are, in their case, a 

matter purely of sentiment, and they do not take the trouble to 

examine the genuine Sanskrit tradition. I was amused to read in 

రకూల్ CG ’s paper) a sentence whose meaning I put into 

English, 

“One or two persons advocated the use of |mమ in Dramas, 

but Pandits have condemned the practice.’”” Where are the Pandits, 

Ishould like to see them. Of the persons who assembled at 

Pachayappa’s 1 wonder how many deserve that name. 

It appears you spoke at length at the Nidadavolu Confe- 

rence. Lam anxious to learn what you said, at least your Chief 

arguments and general conclusions. Unfortunately your speeches 

are not reported in the Madras Papers. Only ఆంధ పకౌశిక gave a 

report of the meeting at which you spoke of సంధి, The one or two 

sentences in which your views were given, were written in a Telugu 

which 1 did not understand.* Ishall feel obliged if you publish 

your Nidadavolu speech insome Telugu weekly — at least the 

gist of it. Lvalue your opinions highly. Sir, please take time for 

my sake and the sake of Telugu and write to me briefly what your 

views are, how far we concur, and where we differ. 

Your very sincerely, 

G. Vv. APPA RAO, 

+ విస్త౦ఫ వివేకము, 
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2nd June, 1012. 

Dear and respected friend, 

In continuation of my letter of this morning : 

Which prose works and poems of the present day do you 

offer as standards? May we take your కథా సరిత్సాగరము 45 2 

standard ? and your dramatic verse for poetry, say Usha? 

How far have you deviated from the rules and precedents 

of the language of the older poets? What is your test of 

correctness ? Do you think it possible, I mean, is it a practical 

measure, to secure a fairly common standard of correctness 

among prose writers ? Whatis your opinion of the solution of 

Mr. Veeresalingam Pantulu of a prose diction for Telugu? Do his 

followers follow any intelligble, fairly uniform standard? 

Granting that to scholars accustomed to literary forms, serious 

writing in the spoken dialect sounds undignified, does not the 

popular prose of the present day with Veeresalingam at its head, 

offend the sense of propriety of both the Pandit and the western 

scholar ? | 

Yours very sincerely, 

G. V. APPA RAO, 
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12th June, 1912. 

Dear friend, 

Please accept my sincere thanks for your kind note of the 
9th inst. 1 have the first edition of Kathasaritsagara at home. 

Please order your publisher to send me a copy of the new edition 

when itis out, by V.P.P. 1 have not yet received the booklet 
which you promised to send as a specimen. 

Your remarks about yourself show your modesty. None 

of us can altogether shake off the habits and sentiments of a life 

time, but original thinkers like you who combine real scholarship 

with literary power are able to chalk out new paths to meet 

new conditio:.s and to save the literature from stagnation. So 

I want to study your writings. Your poetry is quite in the 

grammar and diction of the old poets. In prose you have certainly 

deviated, but what LTfail to understand is how you can make 

common cause with persons like Mr. Vavilaxolanu Subba Rao who 

takes on the one hand an extreme position in prose and reflects a 

decadent taste in poetry and with writers of the Viresalingam 

School on the other from whom there is greater danger to the 

old literary dialect than from persons who advocate cultivation of 

of spoken dialects. 1 think as a leader itis your duty to examine 

the merits and defects of the school of prose which is in greater 

vogue than the classical style that you advocate. 

I await with interest your pamphlet on Gramya * ... I hope 

you have recovered from the fatigue of the Journey to Nidadavolu. 

Yours very sincerely, 

G. V. APPA RAO. 

జ (గాద్యూ దళ నిరసనమ్ము. 

ప వరపలవాలల న 
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I just now received your pamphlet. Please accept my best 

thanks for it. 1 wanted to read the best presentation of the 

opposite views. Lshall try to meet your objections. We differ 

little on questions of authority. Lam afraid 1 did not make myself 

sufficiently intelligible at the conference. You meet contentions 

ina shape in which I did not raise them. 

I admire you for many things especially for the atmosphere 

of historical romance and literary patriotism with which you have 

developed the story of Prataparudra. Perhaps those times were 

as prosaic as ours as all present is for a present generation, but 

you have succeeded in idealising characters and institutions. Few 

so-called critics understand the merits of the drama. Telugu critics 

grovel in the mud of grammatical accuracy and the minutae of 

articifical art. Admiring youas Ido, [should be loth to cross 

swords with you. But you have left us no alternative. Therefore 

I crave your permission, as Pandavas craved that of Bhishma. 

If I succeed in convincing you even to less than least extent, it can 

only be with your help. 

With Kind regards, 

I remain, 

Yours sincerely, 

౮, V. APPA RAO. 
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The Highlands 

“COONOOR, 

8th Jan., 1914. 

Dear friend, 

Iam glad you passed one more student. How happy he 

must feel! We had to send away the B. A. text lists at once. 

We did not prescribe any prose. Texts for the other examinations 

will be settled latter on. For intermediate (1) propose your 

నాగానందము and ఉష. Also Harischandra Dvipada. About non- 

detailed study for intermediate Venkataranga Rao and myself 

could not agree. Please send me at your earliest convenience 

a copy of your prose Dasakumara Charitha and any other prose 

work except కథా సరిత్సాగరము. 

I have to ask you one question. You used in your plays 

various class dialects on the ground of బొచిత్యము. Why did you 

omit the best of them, i. e. the language of the cultured Brahmins ? 

fs there no use for it anywhere? Does not the same దొచిత్యము 

require that the characters of a certain social status should use it ? 

I hope you are keeping excellent health. 

Yours very sincerely, 

G. Vv. APPA RAO. 

శ్రంగార నె షదం 15 also 

prescribed for F. A. 
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Confidential, The Highlands 

9th May, 1914. 

Dear and respected friend, 

Since arriving here 1 have been busy valuing the M. A 

answer books. 1 had to value S.S. L. C. Composition papers. 

So I had to keep the M. A. Papers to the last. Mr. Ramayya has 

notified that he will hold the meeting of examiners in Madras 
on the 2lstinst. But [should be glad to avoid a Journey to and 

fro. Travel in summer betwcen Ooty and Madras is always 

unpleasant. The cars will be crammed in May and the confusion 

at Mettapoliam and the heat one must only cexpcrience to realise, 

So, I proposed to Mr. Ramayya to pass the results by circulation, 

so far at least as 1 am concerned. He wired back to say that such a 

course was impossible. You sent in your results, and Mr. Ramayya 
can send the results to me so that 1 may help any deserving 
lame duck over stile (to use a metaphor employcd by a judge of the 
High Court when speaking to the late V. Krishnaswami Lyer about 
the bad results of the apprentices cxamination.) The marks which 
1 25319066 to any deserving candidate cannot be raised without my 
approval. And then there is the difficulty about the valuation of 
dissertations. ltwasa mistake to have divided the valuation of 
dissertation between three examiners. All the disscrtations must be 
examined by only two examiners, to secure uniformity of 
valuation - You and 1 or Mr. Ramayya and either of us. Since 
that is not to be, 1 51211 tell you my views. Out of the 9 candi- 
dates, you may pass 8 - You told me, If [remember rightly, that 
one or two failed in your subjects. The same was the case in mine. 
Two or three students have good knowledge of grammar -- one of 
them did splendidly. Two or three students have poor knowledge 
of grammar - one is very poor. His య and న augments beat 

record. Wrong use of these augments is found in other papers, 
too, but the candidates in the latter case show ability in other 
directions and even critical acumen. Barring that one student, 
Ithink the others may be passed. This is the last year for M. A., 
and since no college is affiliated for Honours in Telugu, we shall 
have to wait long for the next batch. 

Ishall return to Madras when the monsoon sets in. 1 shall 
stay for a month and enjoy the pleasure of your company. 

Yours Sincerely, 

G. *. APPA RAO 
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Confidential * The Highlands, 
లుం దాం. చంరుద వరంలా వ మేనే 

COONOOR, 

lsth May, 1914. 

Dear friend, 

Many thanks for your kind letter of the 16th inst. Iam 

sure you will excuse me if T have decided not to attend the meeting. 

No doubt, the fate of poor candidates may depend on a few marks 

and when they arc descrving, all, the examiner may have to help 

them a bit. Otherwise they may fail. That is the one conside- 

ration in favour of my going to Madras to attend the meeting. 

But you must excuse me when selfishness points the other ways. 

For the first few days after arrival on the hills one undergoes 

a process of acclimatisation. If one goes back to Madras after 

a fortnight’s stay, the benefit of that stay is wiped out. 1 021 

leave the case of the candidates very safely in your hands. I was 

long a teacher. 19020066 life as a teacher. 1 loved my boys. 

Iknow you love them too. You have an enthusiastic following. 

It would be presumptuous on my part to preach consideration 

to you. 

Itis, no doubt, very desirable that candidates for M. A, 

should possess a good knowledge of grammar, at least a good 

practical knowledge of it. But in the vast majority of cases 

grammar is learnt by an extensive study of good literature and not 

by a process of getting up rules. From the infant standard 

upwards our students read Telugu prose whose chief characteristic 

is ungrammaticality, if 1 may use the word. How can we expect 

a high standard of knowledge of grammar from our students? 

The real culprits are bad prose writers, whom poor examiners 

cannot reach and punish. This reminds me of the necessity to 

న చేంకటరాయకొ స్త్రికి అప్పారావు రాసిన లేఖ 

గుర. వే, పృ, 215.219 మధ్య అచ్చుపిడి వుంది, 
[6౧౧ 
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recommend as text books good prose works written correctly by 

real scholars. Itappcars that Mr. R. K. Pillai proposes to hold 

a meeting of the Board of Studies for recommending the text books 

on the 20th instant. 1bhad no notice and Iasked him to postpone 

the meeting to some day in July. If he accedes to my request 

Ishould trouble youto send me a batch of your prose works, 

1 know your dramas and can recommend them. But in respect of 

prose we must omit portions which arc too amorous. (After?) 

1 hear Mr. Pillai, 1 (shall write?) to you. 1 have your 

Harischandra Dvipada with me and your Naishadham. 1 did not 

bring your other works and editions. 

To return to the M. A. results, 1 hope you will excuse me 

if Ido not attend the meeting. Lam sure yourself and Mr. Ramayya 

will show the candidates all possible consideration, 

I hope you are keeping excellent health. 

Yours very sincerely, 

G. Vv. APPA RAO. 
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Confidential. Admiralty House, 

Mylapore, 

17th July, 1914. 
Dear friend, 

1 owe you an apology for delay in answering your last letter 

and for not having seen you yet. Until three days back it was 
very hot in Madras and a journey to Mallikeswara Street was out 

of the question. Before I leave Madras, 1 shall see you and spend 
an hour or two in your pleasant company. Ihave recommended a 

good part of your ఆంధ దశకుమార చరితము for the Intermediate 

Examination and at the suggestion of Mr, Venkata Ranga Rao 
హితోపదేశము for Matric. 

I wish we had more of your prose books - your కథాసరిత్సా 

గవము is full of love intrigues. Nor is Dasakumara free. Why 

don’t you give your imagination full play as in (పతాపరుద్రీయము 

and write some prose stories? or even adaptations from the 

Puranas. 

1 could have prescribed your prose with an easy conscience 

if you had dropped వసం or used it more sparingly and with some 

method. Tlike your దశ కుమార style better than your కథాసరిత్సాగర 

style. 

About your projected play on the siege of Bobbili -it is a 

pity you did not complete it. 11006 you have not said anything 

derogatory to Vizianagaram. I have got much material for a 

history of the period, and Ishall gladly place it at your disposal, 

if you will complete the play. That material will prove that 
Viziaram Raj was a patriot. He wanted to drive the French out 
of the Circars and asked Bobbili to cooperate. Bobbili did not. 

I have a personal favour to ask of you. Please attend the 

meeting of the academy Senate tomorrow evening at 4P. M. 

T want to propose a division of work and responsibility. 

Yours very sincerely, 

G. *. APPA RAO, 
Mr. Ramayya - Derivation 

Yourself - the vocabulary of the classics 
Mr. ఆ. V. Ramamurti-spoken Telugu 
Each to have a separate gstablishment and remuneration, 
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11. ఎ పొందూ పతికకు సంపాదకీయ లేఖలు 

THE THNDU 
1 February, 1911, 

An Undeciphered Inscription 
RIOTING OER స BOI ETE WETTER 

Sir, 

In a letter under the above heading published in your issue 
of the 26th inst, Mr. D. V. Prakasa Row asks for information 
about a grant of the Eastern Chalukya King Vishnuvardhana V 
(A. D. 843-844) published by Dr. Burgess and Pandit Natesa Sastri 
in Vol. IV of the Archaeological survey of India. The inscription 
was published by Dr. Fleet in Vol. XIIT of the “Indian Antiquary”. 
Impressions of the plates will be found facing page 86. The 
donative part of the inscription is in Telugu of which Dr. Fleet 
could not obtain a translation for obvious rcasons. What Dr. Fleet 
could make of it, will be found in his paper on Tastern Chalukya 
Chronology (Indian Antiquary” Vol. XX P. 102). Lintend dealing 
with that inscription ina series of articlesin Telugu which Lam 
contributing to the columns of the KRISHNA PATRIKA, 
Masula. The second article deals with the date of Yuddhamalla 
inscription at Bezwada, and I think that there can be little room for 
doubt as to its priority to Ramayya Bhatta.* TI do not quite 
understand what Mr. Prakasa Row means by “a recognised Tel ugu 
language prior to Ramayya Bhatta’”. Does he mean “ a Telugu 
literary dialect’? If so, certainly, there was. The Bezwada 
inscription of Yuddhamalla furnishes forms which are not to be 
found in Ramayya Bhatta, and if we go farther back to the 
Chalukya inscription which is puzzling Mr. Prakasa Row, and 
similar but shorter records, we shall have to admit that like 
Canarese, Telugu had older literary dialects. The truce signHicance 
ofthis fact does notlie in its bearing on academic discussions 
on the position of the first poet whose work is extant but in the 
light which it throws on the history of South Indian Literary 
dialect and on the question of the formation of a popular Literary 
dialectical Telugu. 

Fort, Vizianagaram, G. V. APPA ROW. 
January, 28. 

* ఈ లేఖలో 'రామయ్యభట్ట” అనేది అచ్చుతప్పు. నన్నయభటు అశి ఉండాలి, ఈ తప్పును 
చూపిస్తూ, లేఖలో పేర్కొన్న శాసన ంగురించి వివరిస్తూ మళ్ళీ “ది హిందూ” షత్రికకు అప్పారావ్న 
రాసిన లేఖ గుర. లే, 199.199 పృటల్లో అచ్చుపడిఉంది. రచనాకాలం ఫ్రిబవరి 6. 1011. 
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| The Gramya Controversy అనే పుస్తకంలో 1912 

డిసెంబరులో ది పొందూ పత్రికా నంపాదకునికి అప్పారావు రాసిన 

లేఖలోని రెండు విడిభాగాలను చేర్చి వున్నారు. ] 

... The general complaint is that spoken Telugu is not 

grammatical. To prove this writers misquote and misapply standard 

authors. If spoken Telugu is not grammatical it is the fault 

of the grammarians: rules of grammar have no value except 

as statements of fact: respectable expressions can never be 

ungrammatical if in general use. ... 

... The old literary dialect in Telugu corresponds more or 

less to Chaucer’s English and it would be as absurd to write in 

this dialect in the 20th century as it would be if an English 

writer of the present Century were to adopt the language of 

chaucer. In fact, the spoken and written dialects in Telugu are 

two different languages practically. Owing to this Telugu literature 

is stunted and few educated Indians care to write books in Telugu. 

The contest in Telugu is between a dead dialect and a living dialect 

and if the educated classes of the Telugu people would be impartial 

and rational they should prefer the latter. ... 
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111. బెర్నార్ షా రాసిన Dramatic Opinions & Critical Essays 

పున్తకంలో మొదటి పుటపై అప్పారావు రాసిన నోట్సు. 

How to manage the introduction of the story and the 

characters in the opening ofa play without giving explanations? 

In the case of popular stories, a Dramatic author has an advantage 

and this probably accounts for the superior technique of 

Shakespeare. 

The devices which may help a dramatist are, the construc- 

tion of the past by relevant statements which characters speak with 

sincerity, because they believe in these statements or because the 

statements affect them. Statements should describe the past in 

brief but clear allusions. Incidents of the past should be such as 

effect (ing) the present and future. The drama should open with 

sincerity, conviction and action. The essential characters should 

be brought out by bold touches. The significance of incidents in the 

plot scheme should be apparent. Contrasts help to (bring out) 

boldness of outline. The motives should be felt in every word 

and act. 

ఇతర పున్తకాలలో అప్పారావు రాసిన నోట్సు 

One school of dramatists in Telugu develop (the) moral 

artificially ; no note of sincerity. 

కా క ౫% 

Much of modern Telugu drama is independent of the stage. 

That is, itis not meant for acting. Thisis an advantage on the 

side of literature but no such advantage is (traceable?) «yy 

(Incomplete) 



గురజూడ వాజ్మయ దర్శిని * 

IA జీవితకాలంలో అచ్చు పడిన వు సకొలు 

కన్యానల్యం. (తొలికూర్పు) : [80?, ముద్రాపకుడు: కొటికిపూడి భద్రయ్య. 
విజయరామ ము[దొక్షరశాల, విజయనగరం. 

గీలగిరి బౌటలు : 1000, 

ge ore (రెండవకూర్చు): 1909. ముదాపకుడు: బి. రామస్వామి చెట్టి*4 

మ్మదాసు. 

The Prabandham Pedigrees *** 1910 తర్వాత 1912 లోపల, 

The Annals of Handeh ౮ Anantapuram **** 1913 - 14, 

(పచురణక ర్త; The Telugu Literary 

Society, Vizianagaram. 

పునర్ముదణ : వావిళ్ళ రామస్వామిళాస్తుంలు 

అండ్ సన్స్, మృదాసు. 1920. 

Telugu Composition Sub - 
The Minute of Dissent to b=! (వచురణక ర; వావిళ్ళ రామస్వామిశాస్ర్రీ 

Committee Report 1914. 
అండ్ సన్సు, మద్రాసు. 

* దీని తయారింపుళో సూవనలిచ్చిన డా. పర్వతనేని గంగాధరరావు గారికి కృతజ్ఞుణి, 

*« 1917 లో రాజమండి వా స్తవ్యుడైన గున్నేశ్వరరావుకు ఇచ్చిన కాపీ వైటు ఆయన 

సోదరుడు బంగారురాజు ద్వారా కొండపల్లి వ్5 వెంకయ్య అండ్ సన్సుకు దఖలు 

పడాయి. కౌసీ రెట్యాక్ ననునరించి ఇప్పుడెవరై నౌ వేసుకోవచ్చు. 
a (వ ఐ యు 

*** పెద దావాలో ఇది Court Exhibit అయింది, 
యల 

౪48 (బౌన్ పరిష్కరించిన THE WARS OF THE RAJAHS ను 

అప్పారావు ఎడిట్ చేశాడు. 
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గ... ధారా ఇ షా ఖు గ లీ గొ Fura స 

1. ప. జీవిత కొలాస అబట్బుటంసె ఏం రచనలు 

సరల తల (ఆంగ్ల సద్యకౌవ్య౦) ; 1లీరీ Th» 10110 Lsisure - Hour 
య 

అనే విజయనగర ప్మతికలో అచ్చయిన 
దాన్ని కలకతా ప్మతిక REIS AND 

Rayyet పునర్ముదించుకొంది. 1968 లో 

Unilit దాన్ని పునరుదరించింది, 
ధి 

వాలిళ్ళూర్యద నొటితొ పీఠిక (ఆంగ్లం) వం స టిసి పి, (శ్రీనివాసొచార్యుల 

ఆంగ నాటకానికి ఉపోదాతం. 
౧౧ లం 

శ్రీరాయ విజయ వ్యాయోగో నీళిక (ఆంగం) : 1801. భాగవతుల లక్ష్మీ 
ఈ ఉం 

నారాయణళొ స్రీ సంస్కృత 

నాటకానికి ఉపోద్దాతం, 

1% సస గ్ర సం): నః కొనిత్సరయు బోర్లు వోలు (వ్యాసం) 1909 

య/దాను కాం/గెయ ల క (ఆంగ్ల్గవ్యాసం) : 1909-10 MAIL? 

దిద్దుబాటు (కథ): 1910 ఫ్రిబవరి, ఆంధభారతి, బందరు. 

భ్రూటిలో ర్య మేమి బె వ్ర ను(పాట్స: 1910 మార్చి. ,, ల్లి 

య మేరేయిటి? (కథ): 1910 ఏపిల్, మే, జూన్. ,, ,, 

బిల్ల కీయం (నాటకం ; (పథమాంకం. 1910 ఏపిల్, ఆంధప, తిక 

(బొందాబ 

తోకచుక్క** (గేయం) : (910 జూలై, ఆంధ్రభారతి. 
కానులు (గేయం) ; - 1910 ఆగస్టు . 

డామన్ - వితియ ను (గేయం) : 1910 సెపైంబరు స్ 

(గాయ్యళబు ఎిచారణయు (వ్యాసం): రచనాకాలం 1910 నవంబరు 24. 
వాతుకభావలు - (గాయ్యూయు (వ్యాసం) : 10101011 

ఆకాళరాయన్న ఉత్తరాలు (వ్యాసం) : 1010 డిసెంబరు 21 

* ఆంధ పత్రిక, కృష్ణా వృతిక, కేసరి, శశిలేఖ, ఆంధ (ప్రకాశిక పృశికలలో తన 
వ్యాసాలు అచ్చుపడుతూ వచ్చినట్లు 1911 నవంబరు 22 న ఒక లేఖలో అప్పారాపు రాశాడు. 
ఆ షృత్రికలలో ఎక్కువ భాగం లభించడం లేదు. 

ఖల '“కోకచుక్క పేరుగల గేయమే ఇప్పుడు “ముళ్యాలసరాలు"గా ్నపసిది కెక్కి ఉన్నది. 
న 



ETC న తాతకు సుప మాపి (వ్యాసం : 

అ DE తల (గేయం) : 

SME SS (నాటకం) ద్వితీయాంకం 1011 ఏపిల్, ఆంధప, ఉక, 

Sree అరు (వాటు : 1911 ఆగసు, ఆం| ధభారతి. 

ద ళన" ట్ ఉ 33 1 క్రో జ రతి, తోర్యక (గేయం) . Hii అక్టోబరు ఆం(ధభారతి 

కోశాక (గేయం * 1912 నవంబరు, శశిలేఖ 

ge క భృం౦గాళం (వ్యాసం) * రచనాకాలం 1912. 

SOW నాహాత్య rs క (వ్యాసం) : od l9le తర్వాత, 

sft ep se (వ్యాసం) 1912 డిసెంబరు తర్వాత, 

లే మ. అయీలు-నంన డక, యూత్మ మ రచనాకాలం 18019 
(విశ్వ విద్యాలయ నివేదిక) | 

షా tele చయ 
య. 

(విశ్వవిద్యాలయ ని వేదిక) | 

OT తుల ్లలు (గేయం) * 1915 అక్ కో బరు: 00, కృష్ణా పతిక, 

గె 

* రామానుజాచార్య విద్యా సమితి (విజయనగరం) (ప్రచురణలో ఈద్యాసం “యిద్దరు 

రాజుల” అనే శీరికతో ఉంది. 
ఆ 

94 

న్1 

10101011 

1011 జనవరి, ఆంధభారతి. 
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A గురజాడ వెంకటరామదాను వెలువరించినని _ 1929 

యుత్వాలనలయులు చిన్న కథలు * 
నముభటో/ట (పద్యకావ్యం) : కొన్ని వ్యాసాలు 

3. మహారాజాస్ కాలేజి (విజయనగరం) 

వ(జోత్సవ సందర్భాన వెలువడినవి * * 

1006 

యలజాత అవ్వ్చొరాశ్రగాల వలలు 

లలాటా అజ wood 

CG: రామానుజాచార్య విద్యా సమితి (విజయనగరం) 

ప చు ర Ww ళం ఖం లం 

1999 

యుత్యాల నరాలు 

నుఖభ/దభ - మాటా - ముంతి 

కొంశుభట్టయయు భభమ 

* ఇటీవలి కూర్పులలో కనిపించని రెండు గేయాలు ఇందులో ఉన్నాయి : 

(1) “ముత్యాల సరము' (2) కోరుకొండ. 

** వీటిని నే నింతవరకు చూడలేదుగాని డా, బ్యురా శేషగిరిరావు ఉవోద్ధాతంనుంచి 

విడిభాగాలు చదివి ఉన్నాను. 

*** కికాంటి రంగాచార్యులు రాసిన ఉపోద్దాతంలోని భాగాలు విడిగా మాతమే చూచి 

ఉన్నాను. 

weet 1004లో ఈ నాటకాన్ని ముద్గుకృష సంపాదక త్వాన వెలువడే 'జ్యాలి 
దె అ్య్య 

(బెజవాడకు రామడాసుగారు పంపి అచ్చువేయించారు. దీనికి శివశంకర శాస్తి పరిచయ 
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D. వావిళ్ళ రామస్వామిశాస్తుంలు అండ్ సన్సు (మద్రాస్సు 

[ప చుర ణాలు [ 

1000 

LEED అరోరా ౧ యలుయులు, ౫ 

గురజాణ్ అవ్వ్యొారావ్రగాం బిన్న కథలు 

E (ప్రజాశ క్ర (పచురణాలయం (బెజవాడ) (పచురణలు ** 

1947 

యుత్యాలనరాలు, కొన్ని కథలు; (వాసిరెడ్డి భాన్మ[రావు పరిచయం) 

F. విశాలాం[ధ (పచురణాలయం (విజయవాడ) 

(ప చుర ణలు జజ 

అలా గల రు తాలు (పథమ ముదణ : 1958 (వాసిరెడ్డి భాస్ము[రావు పరిచయం 

ద్వితీయ ముదణ : 1955 

తృతీయ ముద్రణ : 1858 (దానికితోడు (శ్రీ శ్రీ పరిచయం) 

చతుర్ధ ముదణ : 1961. 

సంచమము[ దణ : 1965 

mp ler ns] (పథమముదణ : 19958 

ద్వితీయ మ్యుదణ : 1055 
తృతీయ ముద్రణ : 1962 

లు రాసిన మూడు పాటలను నిడుదవోలు వేంకటరావు 

గారు ఈ సంపుటిలో చేర్చి, పాద దీపికైనా ఇవ్యలేదు, కాబట్టి ఇవి అప్పారావు రచన లకించే 

** శ్రీ నెట్టి ఈశ్వరరావు చొరవవల్ల కృషివల్ల 1046 జూన్ 22న (పడాళ క్తి (ప్రచురణా 

లయం వారికి గురడాడ రామదాసు పంతులు రాసిచ్చిన ఖరార్నామా ఫలితంగా “కన్యాళుల్మా౦” 

మినహా తతిమ్మా గురడాడ రచనలన్నీ అచ్చువేసి అనుభవించే హక్కు (సజాశ క్తి (పచురణా 

లయానికీ, దానినుంచి విశాలాం[ధ (పచురణా లయం వారికీ శేలదిపోయితదెం 

* * * వీటన్నిటికీ కీ॥శే॥ అవసరాల సూర్యారావు అసమాన కృషి మూలాధారంగా ఉంది, 

గొవ్వ (ప్రయత్నమేగాని చాలా తప్పులు కూడ దూరి కూర్చుని ఉన్నాయి. 
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ఆలి యుత్యాలు (కథలు) అవసరాల సూర్యారాపు “ఏథి క్" 

[పథమ ముదణ : 1958 

ద్వితీయ మ్ముదణ : 1955 

తృతీయ ముద్రణ : 1959 

చతుర ముదణ : 19683 
యు 

కొండు భటీయం = బిల్ల జశీయం, 1951. అవసరాల సూర్యారావు “అవతారికి, న్ 3 

ద్వితీయ ముదణ 1957. 

తృతీయ ముదణ 1966. 

యహోకవి డారలు (పథమ ముద్రణ 1954. అవసరాల “'మందునూటి 

ద్వితీయ ముుదణ 1061. i 

యాటాదుంతీ, అవీ-ఇవీ 1958. ఒంగోలు మునిసుబహ్మణ్యం “పతికి” 

డో లు లు 1958. 

టీస్ట్రెంయు దతం 1968 పోరంకి దకిణామూ రి అనువాదం. 

11. జీవితచరిత్రలు - విమర్శలు 

యుహోకబి - భుహాధ్రదుముడు గురదాథశ అవారా జ్ఞ. 

సెటి ఈశ్వరరావు, 1945. 
యు 

ముద్దుకృష “పరిచయం?” 
ళ్ దం 

సంపాదకులు : ఆంధ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం. 

ముదాపకులు : (పజాశ క్రి కార్యాలయం, బెజవాడ, 

J యన గురజాడ * శ 

అవసరాల సూర్యారావు, 1854. 

సాహిణీ పబికేషన్సు, విజయవాడ. 

గురజాడ ( వ్యాససంకలనం ) i 

శ్రీ) శీ 1959. 

మనసొహితి, -హెదరాబాదు. 

విశాలాంధ (_పచురణాలయం 1067. 

* ఇది పిల్లలకోసం చేనిన రచన. జనసాహిణి 1 గా వెలువడింది. 
తాతల కకాలమతానాలంల. చంాడాలాలులాలాలర కాలుని. 



దర్శిని 

CDOT DIT ES PRTG 

చిటిమల్లై శంకరయ్య (దద్రశ్రీ) 1962. 
సాహాత్య సంసత్ జనగామ. 

SOT GG DENOTE 

'కెళటి; రమణా రెడి 1963 

బశాలాం[ధ (పచురణాలయం. 

దేవులపలి |పభాకరరావు, 1080. 

Life and Greatness of Gurajada 
Peri Suryanarayana, B. A. L. T. 1968 

Vijnana Sahiti Publications, 

Vijayawada. 

A critical estimate of Sri Gurajada Venkata Appa Rao’s works 

Peri Suryanarayana, B A. L. T. 1968 

Vijnana Sahiti Publications, 

Vijayawada. 

Naw wa De 

Wier 

కన్యాణులుం ** (కన్నడ అనువాదం) 1927 

ట్ | కృషయ్యంగారు 

సి. ఆర్. రెడ్డి క్రి ఆరగ పరక, 
aa) 

* కొతగా అ క్షరాస్యులై న వారికో 

వారి బహుమతి పొందింది. 

వెంకటేశయ్యగానూ క్ రామ 0 

సదాశివలాయపగా నూ, మార్పుచెందారు. పథమాం 

అ ధెట్బ కొడు విశాఖపట్నంలోని రాజవీధిం ౮ కో 
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కన్యాభల్యుం (రష్యన్ అనువాదం) * 2 Z-N. Petrunicheva. 1962 

Eastern Literature Publishing House, Moscow. 

కన్యాఖలం (ఇంగ్లీమ అనువాదం) : 5. N. Jayanty, 1964 

Gurazada Memorial Research Centre, HYDERABAD. 

కన్యాభల్కుం (తమిళ అనువాదం) : ముదునూరు జగన్నాధరాజు 1864 

పారి నిలయం, మ్మదాసు. 

EB DOS DDO Wa 

Strings of Pearls or Halley’s Comet: R. Appalaswamy 

Purnamma 

Desabhakti : SriSri 

5» : Srinivas Rayaprol 

0) వ Muralidhar 

£ rose and fell ఎ“ వర వం! 

Bon Jour Bon Voyage 93 

అచ్చుపడని విడిరచనల అనువాదాలు కొన్ని ఉన్నాయి, 

+ గురజాడ స్మారక పత్రికా నంచికలు 

తెలుగుతల్లి 1944 డిసెంబరు 

11 1945 నవంబరు 

అభ్యుదయ 2 

వరికోధన 1956 డిసెంబరు _ జనవరి. 

* దీని లోపలి పో GURAJADA APPARAO-SELECTED WORKS 

అని ఉంది. నాటకానువాదం తర్వాత, దేశభక్తి, ముత్యాల సరాలు గేయాలూ, సంస్క ర్త 

హృదయం కథ అనూదితాలయ్యాయి. 

** ఈ విడి రదనలన్ని UNILIT: HOMAGE TO GURAZADA లో 

అచ్చు పడి ఉన్నాయి. 
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Indian Express 1962 సెపెంబరు 21. 
బ్ 

రాదా 
Cas 

గురజాడ కొత వార్షిక జయంతి నంచి 3 | 

ప్మతిక 1962 సెప్టెంబరు 22 

9 
(ఇంగ్లీషు, తెలుగు, హైదరాబాదు ) J ke 

వ్రన కో (వవంచం 1962 జనవరి. 

గురజాడ భత వార్షిక జయంతి విశాఖ నంచిక 196 

యుహోకబి గురజాఢశ కత జయంత ఉరత్భవనంబిక 1968 

(ఖమ్మం) 

Unilit 2 Homage to Gurazada 1963. 

Mahakavi Gurazada Centenary Souvenir, Delhi. 1963. 

ree 

౪1, గురజాడ సాహిత్య విమర్శ వాజ్మయము 

A. సొధారజణాంళాలపె 
(cm 

'రజాడ అవ్యారాయకోవి * (ఉ) చింతా దీక్షితులు 

భారతి 19%2 డిసెంబరు 

గసరజాణ అద్నాారాజ్ర వంతులు : “శొస్తి ** 

Late 

ero 

భారతి (మీగడ తఅకలు 1938 జనవరి. 

Reminiscences of a great Telugu Writer 

O. M. Subrahmanyam. 

సుబోధిని 1936 ఫి(బవరి 29. 

Apparao Pantulu + 

జాడ అవ్ఫారాశ్రు (ఊఉ) భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు *** 

(పతిభ, నవమ వారికోత్సవ సంపుటం 1811? 
01 

ఇ ఆంధ్రదేశంలో ఓం (ప్రధమంగా గురజాడ స్మారక సభ రాజమండ్రిలో జరిపి, చేసిన 

ఉపన్యాసం. 

i 
** శాస్త్రీ బహుళా స్రీపాద స్నుబహ్మ ణ్యళ త్రీ 

*+* నవ్యసాహిత్య పరిషత్సిమావేశం (ఏలూర్సులో చేసిన ఉనన్యాసం, 

ఎలాలాంభటట్టున 

ys 
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Weta ye? 1 భ్ 

cul (౧ (౫ hele రర ఆపాక క వాద సుబహ్మణ్యశా శ్రి 
నవోదయం 1946 డిసెంబరు 

నొగుమత్ము ఏ శ్రీనివాస చ్మకవ రి, తెలుగుదేశం 1010 డిసెంబరు ౨ (©) pans) 

సూరా ie మళక గురోొలొతణ  అదూరి పదే ఏళ సి (రావు 
Cre టి (ag) 

నాట్యరళ 1957 డిసెంబరు 

గ 0 mm 4 ల్ల ప్త యి ళో జ్, Tm స లట అ లలరకానంలి / het ae tts థ్ ఆర్వియార్ 

విశాలాం(థ 1962 జనవరి 1! 

అక కి )యయ : ఆర్. యస్. సుదర్శనం 
ae 

భారతి, 1$62 అకోబరు 
(aA) 

ఆంతర్యం గలవ్యు క శ్రీ గురరాటు; డా॥ కేతవరపు వేంకటరామకోటికాశ్రి 
(సమీక్షణ) 1008 జనవరి 

7౮౦ Our ఆకు తా అనే pir 9) ళు ఆ ది నూతల పాటి గంగాధరం 
గ 

భారతి, 1965 జనవరి 

Gurazada (Traditional Indian culture and other Essays) 
V. R. Narla, 1969. 

3.గేయాల సె 
| PIR 

New currents in Telugu song : P. Seshadri. 
EDUCATIONAL REVIEW, MADRAS 1913 july. 

గురబాశ వాట్యీక (వ్యాసావళి : ఇంద్రగంటి హనుమచ్చాన్తి 1088 

గురణాశ అవ్వారావ్రగాడు : డా॥ శ్రీపాద గోపాలకృష్తమూ రి 
కిన్నెర, 1949 జూలె.' 

బభణరాజా కథ (కల) విమర్శ : వసంతరావు (బహ్మాజీరావు 

ఆంధపష్మతిక, 1050 మూరే 

అం/ధనాహితీ రంగ ద గురజాడ అవతరంచరకవోతే .... ? 
ఆం|ధ|పభ, 1962 సెపెంబరు 21. 

య 



eS ర్ం] 

Oo oa శ న్య (ఢీ బో Mg ఠా 

త న త్ నుత లా టలు తి నదత్యాయని | స. నారాయణ రెడ. 

(వతివా చరద “అవ భతరాటోాత అ | విశాలార్యధ్ర 1962 సబురటిరు 2న 
త్ 

కాడ  రాయాుతకోలు. డా, శ్రీపాద గోపాల కృషమూ రి 
(ae) Po) 

భారతి, 1962 నవంబరు. 

ETS HOE MO iE WED cy) శ్రీపాద గోపాల కృషమూ రి రి 

భారతి, (గ్రంథ సమీక్ష) 1962 డిసెంబరు 

ఆయని కాం[థ కొటిల౦యు * ౩ డా సి, నారాయణరెడి 1987, 
a (a 

పి. వి. రామశర్మ 1068 డిసెంబరు 

శ్ గ పంల జ్ అ ఖో ఆల వ్రూరమ్యుకని లొని విచాదాంజవరివువ్లు : అదెపల్లి రామమోహనరావు 
డు 

ఆం(ధ_పథ భక ఆగసు 11 

C కన్యాశుల 

న (కొలికూర్చు MEE (వవర్భన segs 4 

The Telugu Harp 

1892 ఆగస్టు 26, 

fy గౌ కన్యాఖణల్క (కొలికూర్చు నాటక జక 

The People’s Friend 

1897? జనవరి 21 

యె పప తష 

39 39 wee రగు ores 10 

The weekly Review 

1897 మార్చి 17 

ELC యను Ft 
ధు 

* ఈ పరికోధన (గంథములో కొన్ని పెద్ద అధ్యాయాలు గురజాడ సాహిత్య చర్చ 

సంబంధించిన వి. 
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We జీ 9 గ్గ అలో థి 

కన్యాణల్కన్ద (గాయ్యూ ఖా వగ ఎ౧చొతటుయుక : కౌంభట్ట (బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి 

ఆర్యమతబో ధిని 1910 

కన్య్వాణల్కుయు (నాటక (పదర్శన సమీక్ష) శారద, 1821 జూన్ 

కన్వ్యాఖల నాటక వియర్శ్భనయు ; శ్రీపాద కామేశ్వరరావు 

భారతి, 1988 ఆగసు 

అవ్యారాయకఎ నాటకాలు : తల్లావయుల సివశంకరశొత్రి 

జ్వాల, 1934 ఎసెంబరు 16 

“కన్యావల్కయూులో స్రీ వ్యక్తురు : థ్రీ థ్రీనివాసరావు (శ్రీ శ్రీ 

సమదర్శిని 1989 సంవత్సరాదిసంచిక 

KANYASULKAM: A critical Analysis : 5. M. ర. Sastry 

TRIVENI 1939. అకోబరు 

క Pe గయకు వ సోమయాజుల సెంకీటరామమూ రి 
Me +) 

భారతి 1910 జూన్, ఆగను, సెపెంబరు 
ట్య లం 

కన్యాభుల్మయులో రనముది ? అ. న, శర్మ 

తెలుగుతలి , 1945 ఏ్మపల్ 
(ag) 

నవోదయ, 1948 మే 2౧ 

యధయరవాణఖి : డా॥ (శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూ ర్చి 

భారతి, 1950 జూన్ 

రన్యాకంల,యు ; కేతవరపు వేంకట రామకోటిశా స్రీ 

భారతి, 1955 జూన్. 

కన్యాభల ౦ (సౌందర్యసమీక్షు : వేమూరి వేంకటరామనాథం 1955 

Social Purpose in Telugu Literature : Burra V. Subrahmanyam 

(TRIVEND 1958 అక్షోబరు 

* ఈ వ్యాసం ఒక చిన్న పుస్తక రూపంలో ఆ తర్వాత అచ్చు వడింది, 



గా గ్రలైత్త 

గరళం వాత చి/తయం ౩ యస్. టి. నరసింహాచారి 

భారతి, 1968 డిసెంబరు 

గురజాడ అబ్బారాశ్ర - కన్యావల్మయు : నిడదవోలు వెంకటరావు 

తెలుగు మహాజన సమాజం 6 వ వారిక సంచిక, 1861 మార్చి 
a 

PICO TO DOT తల్లా పగడ సక్యనారాయణమూ రి 

రచన. 1968 మార్చి 21 

గపెరకోడ బోర గొరేళోలః బూర్లుల రంగనాథరావు 

ఆనందవాణి.. 

కోన్యాళుల్యయు: ఒక వరళిలన : పి. హనుమయ్య 

సంస్క్బుతి 1906] మార్చి 

గురఠణాడశవార గిరేళోం : పోలఎరాజు రాధాకృషమూరి 

స్రవంతి, 1965 ఫి చివరి 

తన్యాణు Se (తెలుగు నాటక వికాసము) : రుస ఆర్: అప్పారావు, 

1967 డిసెంబరు 

గురజాడ (సాహిత్యంలో దృక్పథాలు) : ఆర్. యస్. సుదర్శనం 1968 

సురణాణడ అబ్బూరా బు (తెలుగు నాటక కవులు) ; (శ్రీనివాస చ కవ ర్తి 1968 

కన్యాళుల్కంలో కాలిక నాలక ఇఅరకకాటు క కు పారవుకాలెం 
థు a 

భారతి, 1968 డినసె. ఐబము 

ముటథట మొదఖి కొన్వ్యాఖుర్యుయు ౩ నంవాదకులు : బంగోరె 
డు 

కన్వాఖభుల్యిం (తొలికూర్చు) ; ఆఎధజ్యోతి సచ్నిత వారష్మతికలో 

(21-8-1969 నురచి పకుసగొ వస్తూంది 

గీల్క రి ర టూాయల్ 5 క పం రమణారెడ్డి 

(పగతి, [93 1969 

* ఈ వ్యాసం వెలువడిన తర్వాత; “పగతి' నచ్మితవారష్మతిక సంపాదకులు గిరీశం 

ప్యాతగురించి చర్చావేదిక నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికి పాల్గొన్నవారు కొడవటిగంటి కుటుంబ 

రావు, పార్కర్, చ[కి, బొల్లిముంత నాగేశ్వరరావు, ద సీజీ; ఆర్నుదగారలు, 



ఈఓ a rE 
మహోదయం 

VI1 గురజాడ సాహిత్యం జ కతాలో వాజ్మయం 

ఇ అల 

A. వ్యాసచ౦ దిక పె 

చురజాశవాలత రచనలు : వీరేశలింగంగారిపె దాడి 
On 

పొరనంది జగన్నాథస్వామి 

భారతి, 1954 సెపెంబరు 
(wn) 

సురా డబాం రచనలు :ః పారనంది వారి విమర్శ 

అవసరాల సూర్యారావు 

భారతి, 1854 అకోదిరు 
(we) 

we nm pA రాల వ లో లే ty నం 
Mm J టో re MCR) లీ యై ns జో oj Re థి 

SOO తాల తాల వ్యా సుల (టెక ; 

పారనంది జగన్నాథస్వామి 

కిన్నెర 1951 ఆగసు 

విమర్శకులకు సమాధానం 

అవసరాల సూర్యారావు 

కిన్నెర. 1951 అకోబరు 

౨. కన్యాశుల్క_ నాటక గ రతం పె 
అప భూ అ 

కన్యా[ల్కం రతన బఎబరెది? జయంతి కుమారస్వామి, ఆంధ పత్రిక 

ఎ. వి. జగన్నాధరావు 
ఆరు.ద 

కొత్తపల్లి వీరభ్యదరావు 

నిడుదవోలు 'వేంకటరావు 

వసంతరావు |బహ్మాజీరావు 

గిడుగు వేంకట సీతాపతి 

“భాగవతుల?” 

1881055 

,, 20.83_1955 

,» 25-8-1000 

ళ్ శి 

"9 శ 

27-8-1005 

శ్ శిఖి 

,, తి0ీ-8_1855 



దర్శిని 525 

త్త రర అ ౮0 | అద ఆను అర ణో 

be Me అవసరాల సూర్యారావు », dil 
ERT OO DrPH 

3} y3 1౪ G_4_1955 

19 19 ti 7_4_1955 

బబు ఈ గోయరం శ్రీనివాసాచాయ్యూలుగాతు - ఆరుద ,, 9-4_19665 

“కన్వాణల్య్ర యు” రచయిత సుతా యంగా : 

అబా రాజుగా లె గురజాడ రామదాసు ,, 11_4_1955 

\ శ 0185 
J 

ఒంగోలు మునిస్కుబహ్మాణ్యం ,, 12.1856 

సరః జగన్నాధరావు 3 

PD IIIS తల DD త్ Po Poel, Se SUA 
[వకాళకులు కరు ల 

SSE [వాణమితుని ir ల నన ter ఆరు[ద ,, 16_4_1955 

“రయలావహరణం సెంకవంతుల ET Rel. 

జారు [వానింది ఆబ్బారాభ్రగార | అ 

శ్రీ వాబిల్భవారికి అభిభంధశయులు ; గురజాడ రామదాసు ,, 194 1955 

'కన్యాళుల్య్కం" రభ: వంగోలు మునిను[బహ్మణ్యం ,, 19-4-1955 

Eres ore రర కర సరు శ్రీరామమూ ర్రి », 19_4_1955 

“కన్వాళఖుల్కుం “చన ; తెలుగు యహా] గి.వె.రామమూ రి 
2 as yy Olds 

ఆశ నభ ఆధ్రంర్యాశ బహిరంగ నభ గ (ట్రైఫలాతకి లేఖ) 

6 Wa 5ది ? స వ ప 
కన్యాణల యు Dress PW సంకర్షణరావు ,, 2241855 

"కన్వాళులశ్రైయు తంట స టం రాప ర్తి నూకరాజు ,. 28_4_1955 

ణిన్నమూతు : “ఉపాధ్యాయుల” ,, 2841505 



528 మహోదయం 

బహిరంగ నభలు అనవనువిం : 

గణపవరపు కనక లిం గేశ్యర రావు ,» 2841955 

ల్ లో లో 

బేంకమేళ్యూం కా/నులుగౌల ఒవ్వ్యుకొలు : : సొహిత్య విలేఖరి i 2441050 
ఓ 

కన్యాణల 4? జరుః యమిజాల పద్మనాభస్వామి ,, 

బహిరంగనభో అత్య్థవనంం : గీ. వె, రామమూర్తి , ౫ 

కన్వానలశ్టయు ఆధ్యంత యు 

జ్ డిపాటి కామేశ(రరావు ,, 
ఆం/థ్ రన్వత నామాట 1" వ భమి న్రరరావు , 

అప్పారాశ్రుగారిన 

కన్యా ల, యు ఈ ర్ ర్త : కోరం వై WE WITTE 

సాహిత్య విలేఖరి ,, 1-5-1955 

6. “కవి _ అకవి వివాదం 

యరణాత అబ్బారాశ్రుగారు : పొట్లపర్రి సీతారామరాపు 

జయంఠి 1050 జనవరి 

గగరణాణ 'కొబిి కాదా? కె వి, రమణారెడ్డి 

ee 1959 'జనవరి 

అభణరాడా కతల; శాంతశృ్ళంగారరసాలు : అభ్యుదయ 1959 మార్చి 

గురజాడ “ఆర్చి? హాసజ 

జయంతి 1959 మార్చి 

9t 1959 ఏపిల్ 

గురణజాణ - వేోయన : u (లన కె, వి. రమణారెడి 

జయంతి 1959 మే 

యరజాడ కవి? ; జువ్వాడి రామేశ్వరరావు 

జయంతి 1959 మే 

గురణజాణశ అకట : కావూరి పూర్ణచంద్రరావు 

జయంతి 1959 జూన్ 



దర్శి ని రై? 

యఎంజాత రనచర్చు ; కోటగిరి విశ్వనాధరావు 

జయంతి 1959 జూలె 

లతా లోల ఆట తరాటాక ల నరుకు కంతా 

విశాలాంధ్ర 1959 నవంబరు2) 
౪11 భాషావివాదకాలం౦ (1810-1914) ప్రో 

/ళిత్నురాణ కోలలు : సెటి లక్ష్మీనరసింహం 1910 
రు 

లాంగ్భాథయు అరథ్ మెటిక్ ; ప్; ్రీనివాసయ్యంగా రు 1010 

The Modern Telugu prose : A Review, V. Subbarao 1911 

Life or Death : A Plea for Vernaculars 

9. T. Srinivasa Aiyangar 1912? 

Memorandum on Modern Telugu నం న్ 1912 

(గయా వెల్ నిరననయు  : వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి 1012 

A memorandum on Modern Telugu : G. V. Ramamurti 1913 

(గాయ్య్టువాదు బిమర్శనయు ; పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు 1018 

The Gramya Controversy : Ed, P. Surnisastry 1913 

A Defence of Literary Telugu : J. Ramayya pantulu 1913 

ఎజయయిని నంవదాయయు : గిడుగు వేంకటరామమూ ర 1914 

Modern Telugu ఎ ఆంధభాషా సంరక్షక సమాజము 1914 

(కతతలుంయు - ముంచి తెలుగ | 
ఫా ల్ మి 1914 

వులులదండలు-వ్రూలదండోలు | 

Minute of Dissent to the Ror] 
of the Telugu composition sub - 
committee 4 J 
University of Madras : Report of the Intermediate Telugu 
composition committee together with a Minute of Dissent 1914 
there to signed by four members and remarks thereon by 
Mr* ౧. V. Appa Row. 

౮. V. Appa rao 1914 



అటి 
ఇ 

4 

ళో ల జో నటు 

OO ముదిసిన న 
౧ 

Sw అథి 
(Sma 

ga ణీ 

బి ఏన 
* 

ఆఆ (౫ 

ud 

ణభానలో కార న్బిదు గీర్యా * 

Cw 

న సరు 
లో ఘాద్రక కటి 

స్సు జ మ 

Wri రి 
శ 

ww 

ణీ Gr] ON 

ఓ (4 
శో 
4 ve 

ల 

కు 

wm 
అలాని 

ఖీ 

OU 
ఓ 
4 

ణి అ ణి టో జ a 

ననుసరించి నా సర్బురరణి ఎెలు(గుగదొ 

యను కృతిని. 

ఖు 

లా Py అ] free 
అగ 
ఆ 

A 
గ) యెట్టి f థై 

py, 

( 
థు 



pe 

లా 

- 

7 
కె... 

ఆం" అలీ ఎర c 

an] 

+ 
~~ 

ఖే ~ 

జ 
0౪౨ ఈ 

ee) 

ఇ 

Ce 
నాలో. 

మం 

, ఇది 
Ca) 

ee) 

(టీ 

జీ. 

న క. 

7 

చలు 

వ 

వం 

న 

చ్చిం 
ఇ 

కంటె తప అ ఈ 

శ్రీరంగ౦ నారాయణబాబు 

ల్ 

Sin 

ఈ లా 

జ్ 

vn 
క 

(39) 

డీ 

ga 

టై 

ER 

(aman 

ల 
su 

లె =. 

౮ 

— Fe? 

ఆ 
wD 'వదువుకున ౩ 

సా won 

గా 
ఇ 

wR) 

లీ 

అలా 

క 
"0 

sr 
Do 

N
E
T
 

SE 
W
E
 

3
a
 ne 

ఆ
త
ం
 

B® 
3
 

(1 
: 

a 

శ 
f 

E
s
 

: 
a 

9
 

| 
8 

(
a
 

r
e
 

a
)
 

డై
 

[
'
 

f
e
 

m
4
 

న
.
 

hs
 

D
L
P
 

D
e
 

{
 

3
 

m
g
 

4 
F 

ల
ౌ
 

“
9
 

Y
d
 

f
h
 

ట
ె
 

[
ఎ
 

v
9
 

|
 

ళ్
 

చ
 

|
]
 

v
g
 

3
 

”
 

y
3
 

qs
 

f
h
 

°
 

ష
క
 

స
 

S
T
O
,
 

|
 

వ
 

గ 
Pi
 

h
a
g
 

2
G
"
 

|
 

V
9
 

P
b
;
 

Gg
 

ls 
3
 

ల
 

జ
 

OY
 

w
T
 

C
E
 

O
U
 

w
e
 

D
E
 

e
m
 

B
a
u
 

TG 
o
u
 

వే
 

. 
వ
.
 

[౧
 

ల్
 

ఆ
 

(
)
 

ఇ 
f 

Ny
 

పై 
౪)
 

౪ 
) 

0౦
 

9 
త 

T
e
 

a 
yy 

93
 

టో 
b
 

ర్
)

 
a ©
 

Er
e 

వ
్

 

ఎ
ం
 

v
w
 

క;
 

B
e
 

73
 

| 
ట్
ర 

న
ం
 

d
D
 

JD
) 

a
a
 

i 
«}
 

x0
3 

2 
ల 

|
)
 

[
3
 

౧
౮
 

ట
ీ
 

«|
 

3
 

6
 

g
s
 

గ
్

 

b
 

గ
 

[
౧
 

౨
 

(
9
 

త
్
త
 

ల
ర
 

[
3
 

ఆ
ల
ో
 

స
ి
 

ల
ర
 

య
.
 

౮ 
ప 

గ
 

(౧
 

౦ 
వ
 

Y
e
 

గ
 

ై 
ల
 

ల 
3
 

d
3
 

. 
O
 

x 
‘
f
o
 

ల్ 
: 

p
 

.)
 

ల
 

3 
s
a
 

2
 

a
 

౧
౧
 

OG
 

ర
 

స్
 

ల
 

వ
 

“
 

i
 

3
 

య
ు
 

/ | స స్ట
 

అ
 

[.
 

ది 
స్
స 

క 
3
 

వ
 

9
 

|
 

[
-
 

స
 
_
 

ల్
 

[
3
 

J
 

ఖ్
 

3
 

ర
్

ం
 

గ
ు
 

ర
ా
 

గ
ి
 

క
 

[
్

 

ల
 

J
 

ర 
ఫ్
 

గ
ె
 

గ
 

ఇ
 

| 
D
ి
 

(
 

్
ర
 

[
|
 

h
h
 

x
 

ర
ో
 

3
 

S
e
)
 

i 
a
e
 

SB
E.
 

se 
1 

3 
o
o
 

W
E
 

శత
 

CO
 

S
L
L
 

చ
 

ల 
S
T
,
 
E
N
:
 

h
a
 

62
 
s
p
e
 

E
o
D
 

ie
 

6
0
 

iD
 

ల 
ఈ 

2 
~
)
 

6 
న్
 

అ 
RB
) 

ఖ్
 

న
 

C
D
)
 

1 
స
్

 

క
ి
 

c
f
 

జ
ల
ే
 

|
 

ష
్

 

-c
)}
 

4
9
 

p
e
e
 

«
3
 

ప 
o
 

గ
.
 

గ
 

“
 

క
 

[
౧
 

a
3
 

1
3
 

[
0
 

ల
ే
 

[
౧
 

y
p
 

య
 

(
3
 

a
3
 

3
 

2
 

[
0
 

న 
o
O
 

(|
 

£
3
 

{
3
 

9
 

ణ
ు
 

ల
 

3
 

a
 

ఇ 
స
 

/ 
2
 

: 
ఇ 

(౮
 

2 
౧?

 
DD
 

4
 

ol
 

| 
| 

న
 

మ
 

టన
 

ల
ు
.
 

= 
గు

 
బ్

 
చీ
 

Ba
gg
 

ఇ 
c 

a
 

. 

2
 

గ
్

 

3
 

జ 
3
 

క 
జ
 

f
p
 

a
 

తీ
 

f
t
 

3
 

G
2
 

అ
)
 

[
 

b
b
 

a
 

o
f
 

i
 

ఏ
 

g
 

2
 

v
s
 

i
 

P
s
 

3
 

WY
 

ys
 

క
్

 

౧0
 

గ
ి
 

౧ 
{
3
 

అ
 

ఎ 
డ
ై
 

[
3
 

స
 

3
 

0
 

t 
క
ల
ల
ై
 

ఇ 
1
3
 

క 
న్
 

3
 

/ 
చ
 

"
 

లా
లో

 
f
h
 

W
e
 

pe
 

3
 

Joe
 

గ
ొ
 

స
 

ya
 

y
a
 

న్
 

3
 

స
 

క
 

స
 

2
 

| 
9
 

[
౯
 

ల
 

3
 

ర
ీ
 

జ్
 

1
 

గ
 

ల
 

p
b
 

3
 

.
 

/ 

క
్
ష
 

J
 

(
ట
్
ర
,
 

(
a
 

a 3
 

f
T
 

3
 

య
 
2
 

v
3
 

; ©
)
 

ల
ర
 

గ
్

 

}
 
శ
 

“
8
3
 

1
.
 

3
 

>
 

డ
ి
 

తి
 

ws 
TE

 
h
a
 

జ 
క్

 
(
|
 

త
 

ర
 

(
౮
 

o
e
 

Oo
 

న
 

టై
 

స 
C
o
r
a
l
 

V
i
 

స
న
 

T
W
 

4
0
 

“
3
 

3
 

3
)
 

i
 

2
 

న
 

శ
 

j
2
 

,
 

o
 

0
.
 

b
»
 

a
 

r 
లో
 

షః
 

c
o
 

o
g
 

Ce
s 

న్
,

 
| 

ము 

S
D
D
.
 

WE
T 

స
 

అన
 

న 
భ
న
.
 

మ
.
 

B
r
a
s
 

O
e
 

yr
 

g
e
r
y
 

a
l
s
 

ye
 

D
a
 

m
d
 

q
h
 

W
a
 

3 
6 

g
y
 

3 
9 

3
 

J
 

C
3
 

స
ా
 

3
 

Ce
) 

{r
e 

[
>
 

c
a
)
 

౧
]
 

3
 

౧
0
 

న
.
 

స
ం
 

ష
ో
 

౧ 

G
e
 

C
e
.
 

M
g
a
 

ET 
N
C
E
 

WI
E 

oo
 

3 
we

 
F
s
 

3
 

3
 

on
 

s
e
 

b
b
 

6
౯
౧
౦
 

3
 

య
ు
 

గట
ు 

|
]
 

J
 

3G
 

nd
a:

 
ఆత
 

౧)
 

b
E
 

9
 

b
a
 

m
f
»
 

kG
 

2
 



4 

గ్రరి మాం ఆస 

షో హా. టీ క్రో mb i న్ జభ అజ జల ఇ 1. “ur. [a కగు మనుష్యులకు వా పె% జొ వారు. ఎపడు తఅినుపునిషి అని నునం దీర ౦గా 
wa ed లం 5 HE యి 

ఇ ఇ లా ముత చః 7 ene el శాస్త కి i pre ee ఖే చ on 
ఆం ౪ణ యుఖాల౦ ఎికుయో టం Joey, Ra Sere ers ఆలా టి బ్న్బెస అటి య 1న 

[a గో a ఇ... fy క 8 i Rei 
యధథారంరం"టె సెదలు బప్పిసె DH wT ఎర WOUND 

థు టు 

అందరూ __ అంటీ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ మహాషుహాల కంద 

ప్పారాపుగారిని గురించి తెలిసిన విషయాలు రాయపుని ఉ తరాలు బనాయించాట. 
నాకు గురజాడ అప్పారాపు: DST కలలు శా ee sep 

న 1 Ww 

దీపం Foes మోనా స ఎరా Otay DU (| i యాలు లల బగ (లి స్ు 
ప 

ఆ న 
ర్ అట న Mm జ” అతల NIUE సంపాదించి, వాట చేయపోయే సంచికలో న నొ జఎతిం_ చరితాలం 

యి 
జి కు. వమ జ ఆ ది టి అమ్మల ఈం అజ ౧ LS ఇ ఇయం" అదొ మునుల న్న అయిత చ్స్న మ! పురు Ww ఖ్యాతుల్తేపు. తాని 

ట్ ఇగో లి wh «uw అప్బారాపుగారికి ఎటాగెనా నా యిలుం రీదృకొణ సంకలం కలిగింది. "కార! లం 
ఎ 

త ౪ అ 

విజయ సగర మే అపెడంపల్త కంటం వాళ్ళసల్లా అప్పారాష్యాగారిని (సిరలు UDG 

తెలును అని కాకిలాగ అరిచేవాణి.. ఒర్కట కూడా. జదాబు చెప్పలేదు. సరికదా 
అప్పారాపుగాట గొప్పవారా అని అడు సవా; నర్మ వస్తూ అప్పారావు చెర్రి ఇతనికీ 

టం 

పట్రందని ఏపగించుకొని సస్ను తష్టించుకొ నేడా రు. నా గురువాడ అరసిబప్పి నన్ను 

కృతార్ధుణ్ణి చేసిన ఒక చాకలి వానికి నా కృళబ్లత, 
Cae) 

h3 మెన కుటుంబానికి చెందినవాట. నేను 
| a IRR 

టై 

న్నా అన్నే ఇ జ ఆ . షాలు బనాసెని నా ఎడల సుముఖంగా ఇం మంతా గదువృతానని నాటకాలలో చే దే 
(ag) రీ 

ర Na అనో భన Wyn? ra MOY we Ca “ థి నొరు కారు, చిన్నిస్బట దగరనుంచి నా ఆశయం జీవితంలో ఏమటలపే నా బీవి 
nN 

జస గజి ౫ గ MA St న్ 
లో తాన్ని సంగిత నొాటాత్యాలకి యుదమువట నిరాతం౦ంబవింగా టీవించుదాముని. అనేక 

జ Ca జో ఆలో, i ఖో ఖో ఈ ళీ గా పూళ్ళ నుంచి అప్పారాపుగారికి చెందిన విషయాలు, ఊఉ తరాల మూలకంగా ప సి శ 
హి 

వస తునా యు సంచిక @ నిల ని ర we) is Oa గలే a oy 1 Cn స 1 న్నాయి. సంచిక అ త్వరలో స్తే (పరటించె లర ఎటు టంంతఅసిఖఫి బటున్నారు. 

నాకు తహతహ జాసి అయింది. నా; పయ నీ విఫ పుతు; wo aD J by యు Pp ae హన అ Nm mr a ౪ (అుయితల్నౌల ఇై అఖలం అంీతున్నాయి, 

జ షో ఉల శ. అలి ల ఓ లో ల | ఖో లో జో సంచిక (ప్రకటించ కోలం ఆసన్నమయింది. నేను ఏసు కోచ్, దిగులువడి ఇంటో 
ఉట. అసు లో 7 1 తళ అలాల లో ళీ శ్ యోబీ ఛెరులో కండుకొ రి టి సాధ సమసి న వేషాలు లక్క పెదడుతున్నాను' 

మా అమ్మ నా కెదురుగుండా ఉన్న పసారాలో తూచుని చాకలిదానికి బట్టలు 
'వెస్తూ, పద్దు రాసుకుంటున్నృది, బిట్లలు దాగా ఉతోకలేదని, డబ్బు ముందు శీను 
కొని కసం పంత చాకలిదాన్ని తిడుతుస్నది, చాకఠలది విని 
విని, “ఏటమ్మా దొంగలమా దొసుకులమా, మా తాత గురజాడవారింట్లో, పాతిక్కే 
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